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A magyar nemzet történetének 
számtalan kiemelkedő eseményé-

hez, mint tiszta forráshoz mene-
kedhetünk. Ezek közül is az egyik 

legjelentősebb az 1848–1849. évi 
forradalom és szabadságharc.

A KIM Nemzetpolitikai Államtitkár-
sága február 16-án elindította a 2012 
a külhoni magyar óvodák éve című 
programot a határon túli magyar 

közösségek gyarapodása érdekében. 

12 „Ezernyolcszáznegyvennyolc 

te csillag,  

Te a népek hajnalcsillaga!”

54 A Szent István-rend története  

 és jelentősége

22 A külhoni magyar 

óvodák éve

fókuszban  
az ember

Interjú  
Réthelyi Miklós 
nemzeti erőforrás 
miniszterrel
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Kedves Olvasó!

Két magyar beszélget. Az egyik 1848-as és 1956-os küzdelmünkben a 
magyar szabadságösztön legszebb megnyilvánulását látja, a másik az 
európai birodalmakkal szembeni ellenállásunkat ésszerűtlennek, elszen-
vedett büntetésünket érthetőnek ítéli. Az egyik napjaink kormányzati 
lépéseit gazdasági mozgásterünk visszaszerzésében szükségesnek tartja, 
a másik a nagyhatalmak ellenlépéseit indokoltnak, az EB javasolt bünte-
tését méltányosnak nevezi… Március 15-e fénye néhány napra újra bera-
gyogja a hazát. Talán az a másik honfitársunk megért valamit abból, amit 
mi tudunk. Ami túl van a politikai célszerűségen. Ami miatt egyáltalán 
még vagyunk. Mit jelent – Petőfivel szólva – „fölébredt nemzetnek” lenni. 
Ha pedig büntetnek minket, akkor emlékezzünk. Emlékezzünk arra, 
hogy 1848 és 1956 után is súlyos büntetést kaptunk, de állva maradtunk 
kokárdával szívünkön és lyukas zászlóval a kezünkben. A Közszolgálat is 
emlékezik és talán segít a másik magyarnak is a megértésben.
A nemzet erőforrásainak minden eddiginél okosabb és hatékonyabb 
kihasználása napjaink legnagyobb feladata. Ebben kétségtelenül nagy fele-
lősség hárul arra a tárcára, amely a közszolgálat  fajsúlyos alrendszereit, így 
az oktatást és az egészségügyet irányítja. Réthelyi Miklós miniszter úrnál 
jártunk, akinek személyében az orvosképzés nagy öregjeként megtestesül 
mindaz, ami az ágazatirányítás 2010-es integrációját motiválta. Az elmúlt 
másfél év közigazgatási tanulságairól és az általa irányított szakpolitikai 
paletta színárnyalatairól folytattunk izgalmas beszélgetést.
A közeledő tavasz talán nemcsak személyes erőforrásainkat, de az ország 
fizikai és szellemi energiáit is revitalizálja, így a kultúra, az oktatás és a 
sport márciusban is kiemelt témáink közé tartoznak. A jogalkotási munka 
a tavaly őszhöz képest talán mennyiségében mérsékeltebb, az igazságügy 
nagy kódexeiről és az új struktúra elindításáról szóló írásaink azonban 
érzékeltetik, hogy továbbra is komoly változások folyamatában vagyunk.
A közigazgatás, a köz szolgálói, úgy gondolom, minden elismerést meg-
érdemelnek abban a gigászi munkában, ami a Jó Állam megteremtése 
érdekében történik. A változások okainak és céljainak megértése a 
szakma és a közvélemény számára sem mindig könnyű. A nemzet-
közi kommunikáció talán soha nem volt annyira fontos, mint ezekben 
a hónapokban. A Közszolgálat ezért továbbra is kiemelt feladatának 
tekinti, hogy minél szélesebb körben segítse a folyamatok követését 
és megértését. Ha ez sikerül, akkor elértük célunkat.  

Kis Norbert főszerkesztő

KözszoLgáLAt
KözigAzgAtási mAgAziN

CÍMLAPon: VARGA nÁnDoR LAJoS Petőfi SÁnDoR CÍMű fAMetSzete

02 Fókuszban az ember  – Interjú réthelyI 
mIklós nemzetI erőForrás mInIsztérIum 
(neFmI) vezetőjével

06 mozaIk ♦ a hónap képe

08 vIssza a munkához

10 te légy a hangja! merd megtennI! 
– 2012 a gyermekbarát Igazságszolgálta-
tás éve

12 „ezernyolcszáz negyvennyolc, te csIllag,  
te a népek hajnalcsIllaga!”

14 hamarosan kormány előtt az új büntető 
törvénykönyv

16 kapocs két vIlág között

18 hollywoodI proFesszIonalIzmus – ébredező 
magyar FIlmgyártás

20 mozgásban  
– átalakulóban a magyar sportélet

22 2012 a külhonI magyar óvodák éve

23 cIvIlek, közösségek, külhonIak

24 szorosabb összetartozás

26 madéFalvától a tanorkapukIg

28 válságcsökkentő menetben  

az unIó IntézményeI

30 a nagy európaI vándorlás  

– 25 éves az erasmus

32 mInősítők

34 dIplomácIa nőI szemmel  

– beszélgetés breuer klárával,  

a külügymInIsztérIum kabInetFőnökével 

36 modernIzált külpolItIka – hóvárI jános 

globálIs ügyekért Felelős helyettes 

államtItkárral beszéltünk

39 csereprogram és osztályFőnökI óra  

a kormányablakokban – a jász-nagykun-

szolnok megyeI és tolna megyeI 

kormányablakok

40 lovas nemzet – nem az ősöket kell 

követnI, hanem azt, amIt az ősök követtek

42 példamutatással a törvényességért  

és a rendért

44 kIFogástalan szolgálatellátás 
FelsőFokon – a rendészetI képzés 
jövőjéről

46 az erkölcsI alapállás bIztosítéka  
– a kúrIa elnökével beszélgettünk

48 dIákhItel 2.

50 szIlárd, mInt az erkölcs maga

51 hungarIkonok – tavaszI lendületben

52 modern, hagyománytIsztelő és hatékony

54 a szent István-rend története és 
jelentősége

57 sportosabb Felsőoktatás

58 sporttal teljesebb az élet

60 szép és Fájdalmas magyar múlt  
– varga nándor lajos FametszeteI  
a hősök, szentek, kIrályok kIállításon

62 egy szál a szívből

64 az Istenek ajándéka

66 FrIzura az Irodában

67 programajánló könyvajánló



2

  közszolgálat

s z i g N ó s z i g N 
ó s z i g N ó s z i g 
N ó s z i g N ó s z i 
g N ó s z i g N ó s 
z i g N ó s z i g N ó 
s z i g N ó s z i g N 
ó s z i g N ó s z i g 
N ó s z i g N ó s z i

 « Ön miniszterként számos ágazatért 
felel mint egykori SOTE rektor, profesz-
szor, orvostudós. Melyik ágazat áll Önhöz 
a legközelebb?
Réthelyi Miklós: Többször megkérdezték 
ezt már tőlem, de nem teszek különbsé-
get az ágazatok között. Természetesen 
a múltam valamennyire meghatároz. 
Orvosi diplomával és a Semmelweis 
Egyetem Egészségügyi Menedzserképző 
Központjának igazgatójaként koráb-
ban inkább az egészségügy szervezésé-
ben vettem részt, valamint egyetemen 
oktattam évtizedeken keresztül. Amikor 
megkaptam ezt a feladatot, tudtam, hogy 
itt más területek is vannak, amelyekben 
jártasságot kell szereznem, és azt is jól 
láttam, hogy nem az ágazatok közötti 
szeretem-nemszeretem a lényeg, hanem 
a minisztérium szervezetének és műkö-
désének kigondolása, megvalósítása. 
Ezzel a tudattal lehetett az ágazatokat 
összefoglalni, s így működhet a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium valóban minisz-
tériumként.

 « Hogyan sikerült ez az összefoglalás? 
Hatékonyabbá vált-e a döntés-előkészí-
tés, végrehajtás és ágazatirányítás a széles 
körű tárcaintegrációval?
R. M. Nincs viszonyítási alap, mivel ilyen 
minisztérium nem volt korábban. Elő-
ször is meg kellett határozni, mit értünk 
nemzeti erőforrás alatt. Mivel a nemzet 
erőforrása az ember, a feladat az, hogy 
az embert körülvevő kormányzati mun-
kafolyamatokat – amelyek a jobb életet, 
a születést, felnövekedést, iskoláztatást, 
a rászorulók segítését a legkülönbözőbb 
formákban támogatják – egy intéz-
ménybe szervezzük össze úgy, hogy azok 
erősítsék egymást, s közben a miniszté-
rium megőrizze egységes működését. Ez 
azt jelenti, hogy az ágazatokat egységes 

központi közigazgatási rendszer szol-
gálja ki. Az azokat vezető államtitkárok 
a közigazgatási feladatok mellett poli-
tikai szempontok szerint is irányítják a 
területüket. A közigazgatási és a poli-
tikai munka, a központ és az ágazatok 
összehangolt működésének a lehető leg-
magasabb szintjét kellett biztosítanunk. 
Természetesen vannak még javítanivaló 
területek, de a minisztérium működik, 
és a munkatársak gyorsan megtalálták 
ebben az új struktúrában a helyüket. 

 « Egy ilyen nagy minisztérium el tudja-e 
látni kellően a differenciált ágazat-dip-
lomáciai feladatokat az EU-ban és a 
nemzetközi kapcsolatokban? Előny vagy 
hátrány volt-e az integráció az EU-elnök-
ség idején?
R. M. Az EU-elnökség idején a miniszté-
riumban összefogott ágazatok két tanács 
munkájában vettek részt. Az egyik az 
Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sport 
Tanács, a másik a Foglalkoztatási, Szoci-
ális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi 
Tanács, amelynek a szociális-egészség-
ügyi része volt a mienk, ahogyan most is 
az. Ez utóbbit én vezettem az EU-elnök-
ség idején, a másikat Hoffman Rózsa 
államtitkár asszony. Megosztottuk az 
erőinket, és mindenhol ott voltunk, 
ahol ott kellett lenni. Példaként emelem 
ki, hogy – a szociális ügyekért felelős 
államtitkárság munkájának köszönhe-
tően – a családok népszerűsítésével, a 
családpolitikának az EU-s politika elő-
terébe helyezésével komoly eredményt 
értünk el, a munkánkért sok dicséretet 
és elismerést kaptunk. 

 « Másfél évvel a kormányváltás után hol 
tart a NEFMI az ágazatpolitikai straté-
giák elkészítésében?
R. M. A NEFMI-nek nem ágazat-, hanem 
minisztériumi politikája van, ami nem 

más, minthogy mindannak, ami az 
emberekre vonatkozik, próbáljunk egy 
olyan megvalósítását szorgalmazni, ahol 
egymásra figyelve történnek az oktatási, 
egészségügyi, szociális és kulturális 
döntések. A minisztériumnak a feladata 
tehát a kapcsolatok hangsúlyozása, az 
ágazatoknak pedig az a szerepe, hogy 
ezekben a kapcsolatokban a legjobb meg-
oldásokat tudják ajánlani, és ne csak az 
ágazatnak a befelé forduló, öncélú meg-
oldásait szorgalmazzák. 

 « Milyen fontosabb állomásai vannak az 
idén az elkészült stratégiák végrehajtásá-
nak az egyes ágazatokban?
R. M. A tavalyi év a jogszabályok meg-
alkotásáról, a programok előkészítéséről 
szólt. Időben talán az egészségügy járt 
elöl a Semmelweis-tervvel, amelynek 
most már a megvalósítása folyik. Ezzel 
egy területileg átrendezett egészségügyi 
rendszer van kialakulóban. Az oktatási 
terület munkatársai a köznevelési és a 
felsőoktatási törvényen dolgoztak; az 
egyeztetések, viták, összecsapások után 
végül az Országgyűlés mindkét tör-
vényt elfogadta. A szociális ágazatnak 
a nyugdíjhoz kötődő különböző ellátási 
formák rendszerbe foglalása, valamint 
a fogyatékosokkal kapcsolatos munka 
átgondolása volt a feladata. A statisztikai 
adatok szerint Európában – a lakosság 
számához mérten – a legtöbb fogyaté-
kos Magyarországon él. A fogyatékosság 
újrafogalmazása során nem azt nézzük, 
ki milyen mértékben beteg, hanem 
milyen mértékben egészséges, és hogy a 
megmaradt képességekkel hogyan lehet 
az egyéneket a felnőtt közösségbe, azaz 
a munkahelyekre bevezetni. A kulturá-
lis államtitkárságnak a vezető kulturá-
lis intézmények feletti gondoskodás, az 
ország gazdasági egyensúlyának megtar-

Fókuszban az ember
szöveg: Petró ildikó, fotó: Pelsőczy Csaba

Új felsőoktatási törvény, sport- és kultúrafinanszírozás, erkölcsi nevelés, egészség-

ügy. ezekről, valamint az elmúlt másfél év tapasztalatairól beszélgettünk Réthelyi 

miklóssal, a kormányváltás után a legszélesebb ágazat-irányítási integrációt meg-

valósító Nemzeti erőforrás minisztérium (NeFmi) vezetőjével.

«



Réthelyi Miklós
könyv ||  biblia,  

 thomas mann,  

 marcell proust,  

 történelmi munkák,    

 20. századi magyar költészet

film ||  klasszikus francia és olasz filmek,  

 Federico Fellini

zene ||  szimfonikus zenében mozart,  

 operáknál verdi

hobbi ||  kertészkedés, biciklizés az unokákkal

nyelv ||  három nyelvből van nyelvvizsgám,  

 de leginkább anyanyelvem  

 bámulatos gazdagsága és  

 szépsége nyűgöz le.
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tása mellett azok pénzügyi ellátásának a 
megoldása, átgondolása a feladata. Mivel 
ez összetettebb terület, hiszen a kisebb 
helységek kultúrházától kezdve a vezető 
múzeumokig átszövi életünket a kultúra, 
kidolgozás alatt van a kulturális straté-
gia. A sportágazat nagy lépéseket tett a 
minisztériumon kívüli sportszervezetek-
kel való együttműködés kialakításában, 
amelyek között a MOB jelentős szerepet 
játszik. Emellett az olimpiára való felké-
szülés és a csapatsportok támogatásához 
rendelt adókedvezmények jól megfogal-
mazott törvénybe foglalása, majd alkal-
mazása és ellenőrzése jelenti a munka 
gerincét.

 « A sportról szólva: a költségvetési meg-
szorítások ellenére a közösségi sportok 
egyre több pénzhez jutnak. Miért tekintik 
ezt kiemelt területnek? 
R. M. Az adórendszer engedi meg ezt a 
nagyvonalúságot adójóváírások formájá-
ban. Az emberek testi és lelki fejlődésének 
egyensúlya fontos ahhoz, hogy egy egész-
séges generáció nőjön fel. Ez a mi felelős-
ségünk is. Aki gyermekkorban mozog, 
sportol, annál nagyobb valószínűséggel 
válik életformává az egészséges életmód. 
Az egészség helyreállítására fordított sok-
sok forinttal szemben az egészség megtar-
tására fordítandó forintok sokkal kisebb 
összeget jelentenek. Részben ez biztosítja, 
hogy egészségesebb, harmonikusabb tár-
sadalom élje itt a napjait. Így ez egy jelen-
tős befektetés a jövőbe. 

 « A finanszírozásnál maradva, ám 
áttérve a szellemi befektetésre, ha a költ-
ségvetésben nagyobb forrást kaphatna a 
kultúra valamelyik szegmense, Ön szerint 
melyik területre lenne érdemes több pénzt 
fordítani?

R. M. A kultúránál kiemelten fontos 
tényező, amint már említettem, hogy 
nagyon széles területet ölel fel. Elő-
ször is tisztázni kell, ki vagy kik 
a felelősek a kultúra különböző 
intézményeinek a működteté-
séért. Az önkormányzatok és az 
állam mellett a mecenatúrának 
is be kell lépnie ebbe a felelősségi 
körbe. Olyan rendszer kialakítá-
sára van tehát szükség, amely az 
állam szerepvállalásával, ámde 
nem csupán az állam forrásaira 
támaszkodva – hiszen az, sajnos, 
nem kifogyhatatlan –, az egyen-
súlyokat megtartva tudja a kul-

turális értékeket megőrizni 
és gyümölcsöztetni. Szük-
ség van természetesen mind 
a közgyűjteményekre, 
mind az előadóművé-
szetek legkülönfélébb 
intézeteire, de nagyon 
fontos feladatuk van a 
művelődési házaknak 
is, hogy ott az emberek, 
– fiatalok, idősebbek 
egyaránt – a kultúrát, 
művelődést szolgáló 
környezetben talál-
kozhassanak. Folyik 
a kulturális rendszer 

áttekintése. Megszületett 
az előadó-művészet olyan 
törvényi szabályozása, ame-
lyik ebben próbál bizonyos 
módon rendszert kialakí-
tani és kiszámítható for-
rásmegosztást biztosítani. 

 « Megszületett a NAT vitairata is, amely 
most társadalmi egyeztetés alatt van. Sok 
minden marad, vannak azonban újdonsá-
gok, gondolok itt az erkölcsi nevelés vagy a 
családi életre nevelés kiemelt fejlesztési terü-
letekre. Milyen hatással számolnak, miben 
lesz más az új NAT az elődjéhez képest?
R. M. Az új tervezetben és a régi NAT-
ban sok átfedés van, tehát nem arról van 
szó, hogy valami teljesen új következik, 
aminek semmi előzménye nincs. Való-
ban új például a családi életre nevelés 
vagy az önkéntesség különböző for-
máinak a bevezetése az iskolákba, ami 
óriási erőforrás lehet a nemzet életében, 
továbbá az erkölcsi nevelés. Ezekre rend-
kívül nagy szükség van, mert nem lehet 
elég korán megtanulni, hogy különbség 
van jó és rossz között. Az iskola a gyer-

mekek életszakaszának megfelelően szá-
mos olyan helyzetet biztosít a tanárok-
nak, hogy rámutassanak mit és hogyan 

érdemes az életben csinálni, s felhívják 
a következményekre a figyelmet. Az 
iskola azért van, hogy a gyermekek nap-
ról napra többek, jobbak, műveltebbek, 
teljesebb életre képesek legyenek. Ezt 
csak egy olyan erkölcsi rendszerrel lehet 
megalapozni, amelyben nyilvánvaló, 
hogy az ember bár esendő és rosszra 
hajló, de megvan a lehetősége észrevenni, 
ha időnként rossz úton jár, és helyette a 
jót választani. Ha ez fiatalkorban bekerül 
a gyermek világképébe – természetesen 
az otthon segítségével –, akkor jó úton 
haladunk és az iskola nemcsak oktatni, 
hanem nevelni is fog. 

 « Az oktatásról szólva mi a véleménye 
az új felsőoktatási törvény visszhang-
járól? 
R. M. Az államilag finanszírozott fel-
sőoktatási keretszámok csökkenésé-

|| szignó közszolgálat

arra vagyok leginkább 

büszke, hogy úgy tudtuk 

kialakítani a szervezeti 

struktúrát, hogy a ránk jutó 

újabb és újabb feladatok 

számára is működőképes 

rendszerrel rendelkezünk. 
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nek van most visszhangja. Érdemes 
figyelembe vennünk, mi volt régen. 
Húsz évvel ezelőtt úgy lehetett egy 
megjelölt főiskolára, egyetemre jelent-
kezni, hogy ha valaki hozta a pontokat, 
megfelelt a felvételi vizsgán, bekerült, 
ha nem, akkor semmi lehetősége nem 
volt a tanulásra, várnia kellett egy évet, 
s újra jelentkezhetett. Ehhez képest 
két lényeges változás történt. Az egyik 
a több helyre jelentkezés lehetősége, 

ezzel a továbbtanulási esélyek kiter-
jesztése, a másik pedig a költségtérí-
téses képzési mód bevezetése. Nos, ezt 
úgy tűntetik fel, mintha most vezettük 
volna be, pedig nem, évek óta így tör-
ténik. A változás annyi, hogy az ország 
gazdasági egyensúlya érdekében nem 
volt lehetőség minden képzési terüle-
ten ugyanannyi államilag finanszíro-
zott helyet biztosítani, mint korábban. 
Ugyanakkor a gazdaság szempont-
jából kiemelten fontos területekre, 
mint a természettudomány, a műszaki 
ismeretek és informatika, a korábbi-
nál nagyobb létszám felvételére lesz 
lehetőség, amennyiben tudják hozni a 
megfelelő pontokat. Azokon a helyeken 
van kevesebb, esetenként jóval kevesebb 
államilag támogatott hely, ahol az előző 
évek tapasztalatai alapján a térítéskö-
teles hallgatók száma eleve nagyon 
magas volt. Ehhez tenném hozzá, hogy 
a diákhitel-program keretében nagyon 
alacsony, kétszázalékos kamatozás mel-
lett nyílik most lehetőség kölcsön felvé-

telére az egyetemre, főiskolára járni, a 
tanulni vágyók számára. Az ország jól 
ismert helyzete megkívánt bizonyos 
lépéseket, amelyeket tudomásul kell 
venni, de a lehetőséget a könnyítésre, 
illetve a terhek részbeni átvállalására a 
kormány megteremtette.

 « A nem dohányzók védelméről szóló tör-
vényt sem hagyta szó nélkül a társadalom. 
Mit várnak tőle?
R. M. Ez is több ágazatot érintő kérdés, 
amelynek az élharcosa az egészségügy 
volt, azzal érvelve, hogy a dohányzás 
valóban súlyosan árt az egészségnek, 
megrövidíti az életet. Ha a fiatalok szá-
mára nehezebbé tesszük a dohányzást, 
és hatékonyan hívjuk fel a figyelmüket 
a valós veszélyre, akkor remélhetőleg 
kevesebb dohányos lesz. Az ifjúság- és 
oktatáspolitikát is felvonultató hadjárat 
célja az, hogy minden lehetséges eszközt 
felhasználva, minél kevesebb ember vál-
jon függővé e tekintetben is. Ez sem egy 
új keletű dolog, Amerikában már 10-20 
évvel ezelőtt lehetett látni utcán a hiva-
talok előtt dohányzó embereket, mert 
az épületen belül tilos volt rágyújtani. 
Az emberek ezt tudomásul vették, és 
lényegesen csökkent a dohányzók száma. 
Egészségmegőrzés szempontjából nálunk 
is rendkívül fontos lenne a közgondolko-
dás, illetve a tudatosság változása e kér-
désben.

 « Hogyan halad az egészségügyi rendszer 
átalakulása? Sikerül-e tartani az ütem-
tervet?
R. M. Egyelőre igen. Megvannak az 
elképzelések, térképek arra vonatko-
zóan, hogy az egyes kórházak hogyan 
illeszkednek be a térségi ellátórendszerbe, 
és most egyre inkább a megvalósítás felé 
kell lépéseket tenni. A megyei önkor-
mányzatok által fenntartott intézmények 
már a minisztérium háttérintézményé-
nek a felügyelete alá kerültek. A jelenlegi 
tervek szerint még ebben az évben a többi, 
tehát a városi fekvőbeteg gyógyintézetek 
is bekerülnek ebbe a rendszerbe, hogy 
egységesen, jól áttekinthetően lehessen 
valamennyit kezelni.

 « Ha már az egységes kezelésről esik szó, 
milyen szerepet vállal a NEFMI az embe-
rek egyenlő kezelésében, azaz a társa-
dalmi felzárkóztatásban?
R. M. Az oktatásban és a szociális terü-
leten is fontos, hogy ne csak felzárkózta-
tásról legyen szó. Időben észre kell venni, 
kinek van szüksége fokozott segítségre, 

beszéljünk akár oktatásról vagy egész-
ségügyről. Elsősorban fel kell ismerni az 
igazi hátrányt, ami aztán sok családban 
egyfolytában csak nő. Ezért nagy hang-
súlyt fektetünk a szociális odafigyelésre 
minden területen, az óvodáktól kezdve, 
iskolákon keresztül a védőnői, orvosi 
ellátásig. 

 « Látjuk tehát, hogy feladat és eredmény 
van bőven. Mire a legbüszkébb a minisz-
térium elmúlt másfél éves teljesítményé-
ből?
R. M. Arra, ahogyan mindez történt. 
Az államtitkárok – noha voltak kisebb 
nézeteltérések – a feszített munkatempó 
ellenére, és az intenzív jogszabály-alko-
tási folyamatra tekintettel, a közös célo-
kat és érdekeket szem előtt tartva tudtak 
együtt dolgozni úgy, hogy közben a világ 
is változott körülöttünk. Gondolok itt 
legfőképpen az önkormányzati rend-
szer változásaira, hiszen valamennyi 
ágazat vonatkozásában nagyon szoros 
kapcsolatban vagyunk az önkormány-
zatokkal. Január elsejével a megyei 
önkormányzatoktól hozzánk kerültek 
az iskolák, az egészségügyi ellátók, a 
szociális intézmények kevésbé, a kultu-
rális intézményekről pedig még folyik a 
vita. Mindezt a minisztérium úgy tudta 
magába fogadni, hogy közben zajlott a 
közigazgatási és a politikai munka is. 
Mire jött az EU-elnökség, mire elérke-
zett az intenzív jogalkotási időszak, az 
önkormányzati rendszer átalakítása, 
addigra ez a minisztérium fel tudta 
dolgozni mindezt a rendkívül szerte-
ágazó feladatot, a következő lépést már 
a napi munka részévé téve. Tehát arra 
vagyok leginkább büszke, hogy úgy tud-
tuk kialakítani a szervezeti struktúrát, 
hogy a ránk jutó újabb és újabb felada-
tok számára is működőképes rendszerrel 
rendelkezünk. 
Ön szerint hol kell még javulnia a minisz-
térium teljesítményének?
R. M. Ez a minisztérium egy egészen 
különleges része a magyar kormánynak. 
Amikor külföldön miniszterekkel beszél-
getek, gyakran hallom, hogy milyen jó a 
dolgok együttes, integrált szemlélete. 
Ilyen nem volt, tehát meg kellett terem-
teni. Feladatunk az ágazatok segítése 
egymás elfogadásában, együttműkö-
désében. Úgy érzem, ez megvalósul.  
A munka a legnagyobb viharok és sokszor 
szembeszél ellenére is, viszonylag zökke-
nőmentesen folyik.  ■
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tANULmáNy Az ALAPtöRvéNyRőL

Angol nyelvű tanulmánykötet készült a hazánkban január elsejével életbe lépett új Alaptörvény-
ről, The Basic Law of Hungary – A First Commentary címmel. A kötetet február 17-én mutatták 
be a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében nemzetközi szakértők, diplomaták és magas 
rangú állami tisztviselők jelenlétében. A magyar jog- és államtudomány kiemelkedő művelőinek 
összefogásával létrejött könyv célja, hogy az olvasó a tudomány szaktekintélyeinek segítségé-
vel pontos, objektív képet kapjon az alaptörvényről. A 18 szerző között jogtudósokat, hazai és 
külföldi egyetemek tanárait, akadémiai kutatókat találunk. A kötet világos tematika mentén 
vezeti az olvasót az államelmélet és az alapjogok fő témái között. A könyvbemutatón közel 130 
vendég vett részt, felszólalt a rendezvényen többek között Kis Norbert helyettes államtitkár, 
Rétvári Bence államtitkár, Patyi András, az NKE rektora, Máthé Gábor jogtörténész és a kötet 
vezető szerkesztője, Varga Zs. András Legfőbb Ügyész-helyettes. A kötet a Nemzeti Közigazga-
tási Intézet honlapjáról közvetlenül, ingyenesen letölthető (www.nki.gov.hu). 
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többNyeLvű KULtURáLis öRöKség
Az „Örökség–Kultúra” Oktatási E-Könyvtár program 
új fejezettel bővül a hazánkban élő nemzetiségek kul-
túrájának megismertetése érdekében – jelentette be 
Latorcai Csaba nemzetiségi és civil társadalmi kapcso-

latért felelős helyettes államtitkár a magyarországi kisebbségek 
című fejezet bővítésének bemutatóján. A több éve folyamatosan 
fejlesztett, az UNESCO mintaprojektjeként emlegetett „Örök-
ség–Kultúra” Oktatási E-Könyv- és Médiatár program egyidejű-

leg szolgálja a szellemi kulturális örökség megőrzését és a helyi 
közösségek önfelmutatási igényét a nyilvánosság felé. A honlap 
immár öt éve sikeresen működik, az új fejezet indulása óta pedig 
több száz nemzetiségi nyelvű és nemzetiségekkel foglalkozó 
dokumentummal bővült, amelyek magyar nyelven is elérhetők. A 
helyettes államtitkár kiemelte, ezek az új iratok közelebb hozzák 
a magyar többséghez a nemzetiségeket azok legkiválóbb szellemi 
termésén keresztül.

évéRtéKeLés

Orbán Viktor miniszterelnök tizenne-
gyedik alkalommal tartott hagyományos 
évértékelő beszédet a Magyar Polgári 
Együttműködés Egyesület felkérésére 
a budapesti Millenárison. A kormányfő 
beszédét a Békemenet résztvevőinek 
méltatásával kezdte, megköszönve a 
segítséget azoknak, akik az európai 
és amerikai sajtó fokozódó támadásai 
közepette is kiálltak Magyarországért. 
A zavargásokkal és kormánybukásokkal 
terhelt európai környezetben különösen 
nagy teljesítményt jelent az újjáépítés 
folyamata, amelyet Devecser és Kolon-
tár feléledése is szimbolizál. „Nincs olyan 

mélypont, ahonnan nem lehet új életet építeni” – mondta a kormányfő. Az ország 
legfőbb problémájának az adósságcsapdát, a tartalékok hiányát és a munkahelyek 
értéktelenségét tartja a miniszterelnök, ezek a bajok pedig olyan súlyosak, hogy 
nem volt vesztegetni való idő, azonnal cselekedni kellett. Orbán Viktor beszédében 
hangsúlyozta, hogy kormányzásának első szakasza lezárult, az ország új alapokon 
áll, amelyet már senki nem üthet ki. Kész együttműködni bárkivel, aki segíteni 
szeretne hazánknak, de a magyaroknak saját meggyőződésüket kell követniük, és 
nem szabad megijedni a váratlan nehézségektől. „A sikeres jövő nem ajándék, nem 
nyeremény, hanem csakis megérdemelt győzelem lehet” – ezekkel a szavakkal zárta 
beszédét Magyarország miniszterelnöke.

JAvULó 
gAzDAsági 
heLyzet
1,7 százalékos gazdasági 

bővüléssel zárta a tavalyi évet Magyarország – derül 
ki a KSH legfrissebb adatainak közzétételéből. 
Ennél is fontosabb, hogy a hazai teljesítmény még 
az elmúlt esztendő utolsó negyedévében is javult, 
miközben a kontinensen az eurózóna kibontakozó 
válsága miatt recesszióba fordultak az európai gaz-
daságok. Az év utolsó három hónapjában a magyar 
ipar, kereskedelem és mezőgazdaság gyarapodása 
1,4 százalékos volt, míg a 27 EU-tagállam átlago-
san csak 0,9 százalékot ért el az előző év azonos 
időszakához képest. A jó gazdasági teljesítmény 
mögött a kiskereskedelmi forgalom növekedése 
áll, továbbá az ipar termelési oldalának kitartó len-
dülete és a mezőgazdaság kedvező eredményei. Az 
adatok igazolják a magyar gazdaságpolitika 
eredményességét, amely a romló külpi-
aci kilátások ellenére fejlődési pályára 
állította az országot. A devizahitelek 
kockázatának jelentős szűkítésével 
2012 elején várhatóan erősödhet a 
háztartások fogyasztási potenci-
álja, ami a belső keresletet tovább 
serkentheti.
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emLéKezzüNK!
Február 25-én országszerte számos rendezvényt tartottak a kommunizmus áldozatainak emléknapján. A kormány hivatalos meg-
emlékezésén a Terror Háza Múzeum előtt beszédet mondott Hende Csaba honvédelmi miniszter, melyben hangsúlyozta: „Szabad, 
félelemtől, gyűlölettől mentes életet kell élnünk, és ezért kell emlékeznünk is.” A Hősök falánál több száz mécsest helyeztek el. Gyertyát 
gyújtott többek között Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Schmitt Pál köztársasági elnök is. A miniszterelnök az m1 Híradójának 
adott nyilatkozatában kifejtette, szeretné, ha az emlékezés a kommunizmus áldozataira beépülne a közéletbe. Erre minden esély 
megvan, hiszen az idén több mint háromezren voltak kíváncsiak a Terror Házában ingyenesen megtekinthető tárlatokra. Ahol, az 
előre bejelentett látogató csoportok ismert színészek, többek között Laklóth Aladár és Kautzky Armand társaságában nézhették meg 
a kiállításokat. Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár pedig külföldi újságíróknak tartott tárlatvezetést, 
amelyhez menet közben külföldi múzeumlátogatók is csatlakoztak.
Az Országgyűlés 2000. június 13-ai határozata értelmében minden év ezen napján emlékezünk az erőszakrendszer több tízezer 
kényszermunkatáborba hurcolt vagy éppen koholt vádak alapján elítélt áldozatára. 

KözszoLgáLAti KoNFeReNCiA Az öNKoRmáNyzAtoKRóL
Helyi önkormányzatok 2012 címmel 

megtartotta hatodik konferenciáját 
a Közigazgatási Akadémia a budapesti 

Ménesi úton. A Nemzeti Közigazgatási 
Intézet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

(NKE) és a Magyar Közigazgatás folyóirat segít-
ségével létrejött rendezvényét Cserny Ákos, az 

NKE Közigazgatás-tudományi Karának dékánja nyitotta 
meg. Előadást tartott többek között Virág Rudolf, a KIM 
területi államigazgatás fejlesztésével kapcsolatos felada-

tok ellátásáért felelős helyettes államtitkára és Farkasné 
Gasparics Emese, a Belügyminisztérium önkormányzati 
helyettes államtitkára, illetve Kalas Tibor bíró is. Az egye-
temi tanárok, szakértők számára a kerekasztal-beszélge-
tések alatt lehetőség nyílt eszmecserére a hazai döntésho-
zókkal. A rendezvény a Közigazgatási Akadémia tovább-
képző-ismeretmegújító konferenciasorozatának részét 
képezi, megteremtve a személyes konzultációk lehetőségét 
a tudomány képviselői, a politika művelői  és a gyakorlati 
szakemberek között.
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 « Elsősorban gazdasági, szociális vagy 
rendészeti kérdés a közfoglalkoztatás? 
Milyen társadalmi jelenségek orvoslására 
szolgál a Start közmunkaprogram? 
Papp Károly: A közfoglalkoztatás leg-
inkább foglalkoztatáspolitikai kérdés. A 
kormány által elfogadott Magyar Mun-

katerv hangsúlyozza, hogy a közfog-
lalkoztatás rendszerét komplementer 
módon kell működtetni annak érdeké-
ben, hogy az ne jelentsen zsákutcát a 
közfoglalkoztatottak számára, hiszen ez 
nem lehet a célunk. A közfoglalkoztatás 
csak átmeneti állapot, amelynek alapvető 

célja, hogy segítse az álláskereső alacsony 
iskolai végzettségűek, képzettségűek és 
a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra 
történő bevezetését vagy visszavezetését.

 « Pintér Sándor belügyminiszter úr azt 
nyilatkozta tavaly év végén, hogy kétszáz-
ezer embert szeretne idén a közfoglalkoz-
tatásban látni, és közel hatszázezer ember 
lenne hajlandó közfoglalkoztatásban részt 
venni. Milyen munkát tudnak felajánlani 
azoknak, akik szeretnének dolgozni?
P. K. Az idén legalább kétszázezer ember 
közfoglalkoztatásba történő bevonására 
kerül sor. A február 2-ig elindított progra-
mokba már 188 553 fő részére biztosítot-
tuk a közfoglalkoztatásban való részvétel 
feltételeit. Az új típusú közfoglalkozta-
tást három fő részre építettük fel: az 
országos közfoglalkoztatási programok, 
a Start-munka kistérségi mintaprogra-
mok és a hagyományos önkormányzati 
közfoglalkoztatás. Ezekben a közfoglal-
koztatottak döntően vízügyi, erdészeti, 
közút-karbantartási, pályavasút-fenntar-
tási, illetve mezőgazdasági és építőipari 
tevékenységet végezhetnek. A diplomás 
regisztrált álláskeresők közül a pedagó-
gusok és az agrárvégzettségűek számára 
lehetőséget biztosítunk a Start-munka 
kistérségi mintaprogram mezőgazda-
sági programelemében, hogy oktatóként 
vegyenek részt a közfoglalkoztatottak 
képzésében. Ezen túlmenően a KSH-nál 
kézi adatfeldolgozásra, a Nemzeti Média 
és Hírközlési Hatóságnál, valamint a 
Magyar Nemzeti Digitális Archívumnál 

vissza a munkához
szöveg: őrfi József, fotó: Pelsőczy Csaba

több, mint százharmincmilliárd forint előirányzott támogatás, kétszázezer 

ember bevonása: gőzerővel beindul 2012-ben a közmunkaprogram. Az új 

típusú közfoglalkoztatás részleteiről Papp Károly közfoglalkoztatásért felelős 

helyettes államtitkárt kérdeztük.
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digitalizálási feladatok ellátására tervez-
zük diplomások bevonását a közfoglal-
koztatásba.

 « Sokan vannak önhibájukon kívül 
munka nélkül, és sokan, akik nem is keres-
nek munkát. Konkrétan mely társadalmi 
csoportok számára jelenthet lehetőséget 
a közfoglalkoztatás? 
P. K. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
adatai alapján 2011. december 20-án a 
regisztrált álláskeresők száma 552 308 
volt. Érdemes látni, hogy az álláskere-
sők nagy része iskolázatlan, alulképzett, 
illetőleg alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkező, és a regisztrált álláskeresők 
mindössze 5,5 százaléka rendelkezik dip-
lomával. Az új típusú közfoglalkoztatás 
elsősorban az alulképzettek és a kép-
zetlenek számára biztosít lehetőséget a 
közfoglalkoztatásban történő részvételre. 

 « Milyen feltételekkel lehet valaki közfog-
lalkoztató? A közfoglalkoztatási támoga-
tásra mekkora összeget különítettek el a 
költségvetésben?
P. K. A közfoglalkoztatásról és a közfoglal-
koztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló törvény 
tételesen rögzíti, hogy ki lehet közfog-
lalkoztató. A jogszabály alapján – többek 
között – a helyi és nemzetiségi önkor-
mányzat, valamint ezek jogi személyiség-
gel rendelkező társulása lehet közfoglal-
koztató, illetőleg bármely költségvetési 
szerv, egyház, vízi társulat, erdőgazdál-
kodó vagy vasúti pályahálózat-működtető 
szervezet.  Magyarország 2012. évi költség-
vetése a közfoglalkoztatás támogatására 
egész pontosan 132 milliárd 182 millió 500 
ezer forint előirányzatot tartalmaz.

 « Melyek a közfoglalkoztatási jogviszony 
legfontosabb ismérvei?
P. K. A közfoglalkoztatásban résztve-
vők 2011. szeptember 1-jétől speciális 
jogviszonyban látják el feladataikat, ezt 
nevezzük közfoglalkoztatási jogviszony-
nak. Tevékenységük ellenértékeként köz-
foglalkoztatási bért, illetőleg közfoglal-
koztatási garantált bért kapnak. Erre a 
jogviszonyra is az általános munkavi-
szonyra irányadó társadalombiztosítási, 
adózási, munkavédelmi szabályokat kell 
alkalmazni, viszont a közfoglalkoztatási 
jogviszony határozott időre, maximum 
12 hónapra szól.

 « Mi a tavalyi munkaprogramok tapasz-
talata? Hol és hányan vettek részt a köz-
foglalkoztatásban, mekkora volt az érdek-
lődés, milyen eredményeket tudtak elérni?

P. K. Az új típusú közfoglalkoztatás 
modellezése érdekében indított Start-
munka mintaprogramok fő elemeként 
a kistérségi szintű közfoglalkoztatást 
választottuk. Ennek érdekében 13 megye 
28 kistérségében, 493 településen össze-
sen 980 program indult, és megítélésem 
szerint valamennyi eredményesen feje-
ződött be. A kistérségiek mellett építő-
ipari, vasúti pálya karbantartási, vízi 
társulati, határnyiladék tisztítási, kerék-
párút építési és partfalvédelmi országos 
mintaprogramok is indultak. Ezekben 
tavaly több mint húszezer fő vett részt, 
valamennyien nyolcórás közfoglalkoz-
tatás keretében. A mintaprogramokat a 
települések kedvezően fogadták, részük-
ről jelentős volt az érdeklődés a 100 szá-
zalékos állami finanszírozás mellett zajló 
programok iránt. Miután a kistérségi 
mintaprogramok elemei egymásra épül-
nek, mondhatjuk, hogy azok eredményes 
végrehajtása együttesen sajátos vidékfej-
lesztési harmonizációt tesz lehetővé. 

 « A hatékonyságról szólva nem mehetünk 
el az adminisztrációs terhek mellett sem…
P. K. Itt kell szólni arról is, hogy belügymi-
niszter úr utasítására felülvizsgáltuk, hol 
tudjuk csökkenteni a kapcsolódó bürok-
ráciát. A közfoglalkoztatással kapcsolatos 
adminisztrációs terhek mérséklése érde-
kében a támogatások megállapításához 
és elszámolásához szükséges iratminták 
közül redukáltuk a benyújtandó iratok 
mennyiségét. A szerződés mellékletét 
képező közfoglalkoztatási jogviszonyra 
vonatkozó szerződések másolata helyett 
elég a szerződés legfontosabb adatait 
tartalmazó táblázatot kitölteni és benyúj-
tani, és a bérköltség elszámolásánál az 
elszámoló lap mellé nem kell csatolni 
a bérjegyzék vagy a bérlista másolatát. 
A közvetlen költségek elszámolásának 
módját egyszerűsítettük, és lecsökkentet-
tük a benyújtandó dokumentumok körét, 
így közfoglalkoztatóként több száz oldal 
megtakarítást értünk el. 

 « A közfoglalkoztatás a segély helyett 
jelent előnyös alternatívát, de a ver-
senyszférát nem helyettesítheti. Hogyan 
tudják elősegíteni, hogy minél többen a 
versenyszférában helyezkedhessenek el?
P. K. A közfoglalkoztatásnak nem célja a 
versenyszféra helyettesítése, annak nem 
lehet ellenlábasa sem, sőt. A közfoglal-
koztatási bér úgy került megállapításra, 
hogy több legyen, mint a foglalkozta-
tást helyettesítő támogatás, ugyanakkor 

kevesebb legyen a minimálbérnél, ezzel 
is ösztönözve a közfoglalkoztatásban 
résztvevőket, hogy a lehetőségek függ-
vényében igyekezzenek az elsődleges 
munkaerő piacon elhelyezkedni. Ezen-
kívül az idei közfoglalkoztatási prog-
ramokban nagy figyelmet helyezünk a 
képzésre is. Az országos közfoglalkozta-
tási programokkal a képzésbe bevontak 
számát megduplázzuk, és a kistérségi 
Start-munka mintaprogramok mező-
gazdasági részelemében résztvevők sem 
csak mezőgazdasági munkát végez-
nek, hanem képzésben is részesülnek: 
állattenyésztést, növénytermesztést és 
hagyományos tartósítást fognak tanulni. 
A mezőgazdasági képzésbe több ezer fő 
bevonását tervezzük.

 « Miről is szólnak ezek a kistérségi min-
taprogramok?
P. K. A Start-munka kistérségi minta-
program keretében hét programele-
met ajánlottunk az önkormányzatok 
részére, ezek a mezőgazdasági tevé-
kenység, a mezőgazdasági földutak 
rendbetétele, a közutak rendbetétele, 
a belvízelvezető rendszerek kialakítása 
és karbantartása, az illegális hulladék 
lerakóhelyek megszüntetése és bio-
massza kazánok telepítése. Az önkor-
mányzatok a programelemek közül 
a helyi sajátosságoknak megfelelően 
választhattak. A felsorolt programe-
lemek közül a mezőgazdasági tevé-
kenységet tekintjük alapelemnek, ez a 
növénytermesztést és az állattenyész-
tést is magában foglalja. Ahhoz, hogy 
a mezőgazdasági program szak- és 
költséghatékony lehessen, a tudomá-
nyos és szakmai háttér biztosításában 
közreműködött a Szent István Egyetem 
(Gödöllő), a Keleti Három-Határ Szeglet 
Kutató-Fejlesztő Központ (Mátészalka), 
valamint a Büntetés-végrehajtás Orszá-
gos Parancsnokságának Pálhalmai és 
Állampusztai mezőgazdasági profilú 
gazdasági társasága is.  ■

a közfoglalkoztatásnak 

nem célja a verseny-

szféra helyettesítése…

KözSzolgálAT  Közügy  || 
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te légy a hangja! 
2012 a gyermekbarát 
igazságszolgáltatás éve
szöveg: tóth nándor tamás

Civil szervezetek, miniszterek, polgármesterek és rend-
őrkapitányok részvételével tartották meg a 2012 a gyer-
mekbarát igazságszolgáltatás évének nyitókonferenciá-
ját február 28-án a Kim-ben. A tavaly novemberben meg-
hirdetett program keretében a kormány folytatja harcát 
hazánk legfontosabb értékének, a gyermekek jogainak 
kibővítéséért és érvényesítéséért. A rendezvényen a 
házigazda Navracsics tibor miniszterelnök-helyettes 
mellett felszólalt Pintér sándor belügyminiszter és Rét-
helyi miklós nemzeti erőforrás miniszter is, mindketten 
teljes elkötelezettségüknek adtak hangot a gyermekál-
dozatok ügye iránt. 

Borzasztó és szörnyülködésre késztető adat: 
tavaly 8832 gyermek vált sértetté hazánk-
ban. Csaknem kilencezer esetben tehát 
szükség lett volna gyermekbarát, inkább 
meg- mint kihallgatószobára országszerte, 
hogy a tanúvallomás, az esemény elmon-
dása kevésbé legyen megrázó az áldozat éle-
tében. Hiszen a gyermek minden esetben 
áldozat, és ha újra át kell élnie a traumát, 
akkor többszörösen áldozat. Az pedig, ha 
nem derül fény a gyermeket ért támadás 
elkövetőjére, ha az igazság ebben az élet-
szakaszban nem diadalmaskodik a gonosz-
ság felett, egész emberi életeket romokba 
dönthet. Márpedig a mai, kiszámíthatat-
lan világban bárkinek a gyermekét érheti 
bántalom, ezért az egész társadalom elemi 
érdeke a gyerekek védelme, illetve az azt 
követő sokkok tompítása. 
A hazai közéletben az Európai Unióban 
betöltött magyar elnökségi félév alatt jelent 
meg a téma, bár a KIM már az elnökség előtt 
felkarolta a gyermekbarát igazságszolgálta-
tás kialakítását. Magyarország elfogadta 
azokat az európai irányelveket, amely a 
gyermekek ellen elkövetett szexuális bűn-
cselekmények büntetésének harmonizálását 
tűzte ki célul. A 2012 a gyermekbarát iga-

zságszolgáltatás évének februári nyitókon-
ferenciáján Navracsics Tibor közigazgatási 
és igazságügyi miniszter röviden felvázolta 
a reform leglényegesebb elemeit, amelyet 
e szavakkal foglalt össze: „Olyan lépéseket 
teszünk az áldozatvédelem területén, amellyel 
a gyermekeket megóvhatjuk attól, hogy akik 
egyszer már bűncselekmény áldozataivá váltak, 
ne váljanak az eljárás áldozataivá.”
A szabályozás szorosan összekapcsolódik 
az új büntetőtörvénykönyv társadalmi 
egyeztetés alatt álló megalkotásával (erről 
szóló cikkünket lásd a 14. oldalon). Az új 
Btk. azonban csak 2013. július 1-jével lépne 
hatályba, ezért a gyermekvédelemre vonat-
kozó speciális eljárásokat a minisztérium 
jóval korábban a Parlament elé terjeszti a 
mielőbb hatálybalépés érdekében. Speciá-
lis elévülési szabály vonatkozik az ember-
kereskedelem és a nemi erkölcs elleni bűn-
cselekmények sértettjei esetében, csak a 18. 
életév betöltését követően veszi kezdetét az 
elévülés ötéves időszaka – ez azért fontos, 
mert sokan csak felnőttkorban képesek 
tanúskodni a gyermekként elszenvedett 
bűncselekményekről. Más szempontból 
tekinthető előrelépésnek az, hogy az ún. 
nemi bűncselekmények – tehát az erősza-

kos közösülés, a szemérem elleni erőszak, 
a megrontás – tényállásánál módosítják a 
szabályozást a kiskorúak védelmének érde-
kében. A gyermekek veszélyeztetésénél 
tényállási elemmé válik a kiskorú érzelmi 
fejlődésének veszélyeztetése is. A gyerme-
kek védelmére kialakított garanciák köre 
tovább szélesedik, kiterjed az eljárásra, a 
nyomozási bírókra is, az igazságszolgálta-
tásban való részvétel és az ahhoz történő 
hozzáférés erősítése érdekében pedig mind 
a büntető, mind a polgári eljárási jogban is 
módosításokat hajt végre a kormány. A cél 
az, hogy a gyerekek a lehető legkevesebb 
ideig vegyenek részt az eljárásban. 
A módosítások, új szabályozások egye-
lőre csak alapzatnak tekinthetők, hiszen 
a civil szervezetekkel folyamatosan zajlik 
az egyeztetés. Már létrejött egy munka-
csoport, amelynek célja a három minisz-
térium közti együttműködés előmozdítása 
a civilek bevonásával, és nem pusztán a 
jogi, hanem a gyermekbarát intézményi 
környezet kialakítása is a csoport feladata. 
„A gyermekbarát igazságszolgáltatás nem 
egyetlen kitüntetett évre vonatkozik, hanem 
egy kiindulópont” – szögezte le a minisz-
terelnök-helyettes a nyitókonferencián. 
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Ezzel egybecseng, hogy a gyermekbarát 
meghallgatószobák megvalósítására a 
jövő év végéig van idő. Budapesten két 
helyszínen, az V. és VII. kerületi rendőr-
főkapitányságon, illetve Veszprémben és 
Szombathelyen már elkészült a gyerekek 
számára barátságosabb környezet. A kerü-
letek, városok rendőrkapitányai és képvi-
selői február 28-án a három minisztertől 
személyesen vették át a KIM tanúsítványát. 
Nem merül ki a kormány intézkedési terve 
a megfelelő intézményi és jogi környezet 
létrehozásával a gyermekbarát igazságszol-
gáltatás megteremtését illetően, kampány 
keretében hívják fel a társadalom figyel-
mét a problémára a megelőzés érdekében. 
A Te légy a hangja! Merd megtenni című 
kezdeményezés a társadalmi felelősséget 
hangsúlyozza az áldozattá vált gyermekek 
ügyében. Ennek hátterét az adja, hogy a 
gyerekek sérelmére elkövetett bűncselek-
mények jelentős része – különös tekintet-
tel a szexuális bűncselekményekre – mind-
örökké felderítetlen marad. A statisztikák 
szerint ilyen esetekben az elkövetők 80 
százaléka rokoni vagy közvetlen baráti 
környezetből kerül ki, akikkel szemben 
a gyermek feltétlen bizalommal viselte-

tik. A televízióban is vetített kampány a 
kiskorúak veszélyeztetettségére hívja fel 
a figyelmet, továbbá arra, hogy számos 
lehetőség áll a társadalom rendelkezésére 
a megfelelő információk megszerzésére és 
a bűncselekmények bejelentésre. Ebben 
segít a kampányhoz készült honlap, a 
www.merdmegtenni.eu, amellyel lehe-
tővé válik a tanácstalan emberek számára 
is a segítségnyújtás, a bűncselekmények 
jelentése, valamint tájékozódás a lehető-
ségekkel kapcsolatban. 
A kormányzati kezdeményezésről meg-
kérdeztük Lux Ágnest, az Alapvető 
Jogok Biztosa Hivatalának gyermekjogi 
projektvezetőjét is, aki szerint minden-
képpen támogatandó a jogszabályi kör-
nyezet módosítása és az olyan kiegészítő 
intézkedések bevezetése, mint például 
a barátságosabb meghallgatószobák 
kialakítása, bár ez egy hosszú távú és 
következetes munka kezdete kell legyen 

– tette hozzá. A szakértő szerint üdvöz-
lendő a gyermekek védelmét erősítő jogi 
garanciarendszer bővítése. A kormány 
a jelenlegi nemzetközi elvárásokba is 
illeszkedő lépésekkel hatalmas lema-
radást igyekszik pótolni. Fontos azon-

ban, hogy a hatóságok, a jogalkalmazók 
valóban éljenek az új jogi és intézményi 
környezet adta lehetőségekkel. A jogász 
megjegyezte, hogy léteznek még egyéb 
problémák (például a gyerekbarát igaz-
ságszolgáltatásról való képzés hiánya, a 
túlságosan hosszú, egy gyerek számára 
érthetetlen, gyakran őt többszörösen is 
áldozat helyzetébe hozó eljárások). Szá-
mos esetben viszont egyetértés alakult 
ki a konferencián a civil szakértők és 
a döntéshozók között az olyan további 
lehetőségekről, mint például a speciális 
képzés fontossága a jogalkalmazók szá-
mára, vagy az, hogy a gyerekek kihallga-
tásán legyen jelen szaktanácsadó és/
vagy pszichológus. Az új honlap atti-
tűdváltást kínál a társadalom számára, 
hatalmas előrelépés lenne, ha a felnőttek 
is mernének beszélni erről a problemati-
káról. „Elindult egy párbeszéd, ami tema-
tizálhatja a közéletet, fontos lenne nyíltan 
beszélni a gyerekjogok létéről és még min-
dig hiányos érvényesüléséről, a gyerekek-
kel szemben elkövetett, többnyire rejtve 
maradó bántalmazásokról – így tudnánk 
együtt segíteni rajtuk, akikből majd a jövő 
felnőtt normakövető társadalma épül.”  ■

A miniszterek véleménye a gyermekbarát igazságszolgáltatás szükségességéről:

navracsics tibor: 

Az elsődleges 

célunk az volt, hogy 

azok a gyermekek, 

akik valamilyen 

bűncselekmény 

áldozatává váltak, 

később ne váljanak 

az eljárás áldoza-

tává. éppen ezért 

olyan gyermekbarát 

meghallgató-hálózat kiépítését tervezzük, 

amely lehetővé teszi a gyermekek számára, 

hogy barátságos környezetben beszéljenek 

az átélt traumáról. emellett a büntetőtörvény-

könyvet, a polgári eljárásról szóló törvényt és a 

büntetőeljárási törvényt is módosítani kívánjuk 

az év elején, nagyobb garanciákat adva a 

gyermekeknek, hogy megértsék, mi zajlik 

körülöttük, biztonságban beszélhessenek, és 

nagyobb jogi védelmet kapjanak.

Pintér sándor:  

A belügyminisztéri-

umra kettős feladat 

hárul: az egyik, 

hogy semmiképp se 

okozzunk nagyobb 

kárt a gyermekek 

lelkében a meghall-

gatásukkal, mint 

amit már elszenved-

tek. A másik pedig, 

hogy elfogjuk a bűnelkövetőket, ahogy ezt a 

társadalom elvárja. Annak érdekében, hogy 

az elkövetőket mihamarabb elfogjuk, és 

megfelelő büntetésben részesítsük, meg kell 

hallgatnunk a gyerekeket. ez a meghallgatás 

nem jelentheti azt, hogy ismét át kelljen 

élniük a bűncselekmény borzalmait. A bm és 

a rendőrség ezeknek a célkitűzéseknek meg-

felelően felkészült, az elvárásokat teljesíteni 

fogjuk.

réthelyi Miklós: 

számolni kell 

azzal, hogy a 

legjobban védett 

családokban, a 

gyerekekkel a 

legszínvonalasabb 

foglalkozó iskolák-

ban is előfordul-

hatnak borzasztó 

esetek. A tárca a 

családban élő és az iskolába tanuló gyerek 

szempontjából kívánja a kérdéseket meg-

közelíteni, egy általánosabb ifjúságpolitikai 

szempontrendszerbe illesztve a problémát. 

Ahol viszont megtörtént a bűncselekmény, 

ott a gyermeket minél kevésbé szabad 

bevonni a felderítésbe azért, hogy a rossz 

emlékek visszaidézése ne okozzon kárt a 

fejlődésben. 
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1848
„A magyar nemzet történetének számta-
lan kiemelkedő eseményéhez, mint tiszta 
forráshoz menekedhetünk. Ezek közül is 
az egyik legjelentősebb az 1848–1849. évi 
forradalom és szabadságharc, amely 164 
esztendeje ösztönzője a társadalmi fel-
emelkedésnek és a nemzeti öntudatnak. 
1848. március 15-ét követően a pesti for-
radalmi események hatására mélyreható 
változások következtek be.” Erdős Ferenc 
Forradalom és szabadságharc Fejér megyé-
ben (1848–1849) címmel közel másfél évti-
zeddel ezelőtt íródott monográfiájának 
ajánlásában alább rámutatott: „1848. 
március 15-ét követően a pesti forradalmi 
események hatására mélyreható változások 
következtek be. Az emberiség történetének 
élvonalába lendült hazánk, a Pest-Budán, 
a pozsonyi országgyűlésen történtek […] 
nemcsak tiszteletet követelnek, hanem 
tanulságul is szolgálnak […] – megváltozott 
körülmények közepette – ismét a polgári 
átalakulás küszöbét átlépő ország vala-
mennyi polgárának.”
Az 1848–1849. évi forradalom és sza-
badságharc históriája egyike a magyar 
történelem legfontosabb eseménysora-
inak – miként azt a korszak jeles kuta-
tója, Hermann Róbert megállapította. 
Egyrészt Magyarország ebben a közel 
másfél esztendőben tette meg a legfon-
tosabb lépéseket a feudális rendszerből 
a polgári társadalom irányába, másrészt 
mindez egy nagy európai forradalmi 

folyamat közepette zajlott le, ahol, s 
amelyben a magyar és a nemzetközi 
történések mindvégig szoros kölcsön-
hatásban voltak egymással. Az itáliai és 
a német egységmozgalmak, az egységes 
Lengyelország megteremtésének, a Habs-
burg Birodalom föderatív átalakításának 
kísérlete mind-mind hatottak a magyar-
országi eseményekre, s a magyar forra-
dalom és szabadságharc is hatással volt 
ezek esélyeire.
Deák István találó kifejezésével élve, 
Magyarországon 1848-ban „törvényes for-
radalom” zajlott le, ugyanis a forradalom 
vívmányait a történetesen együtt ülésező 
„utolsó” rendi országgyűlés késlekedés 
nélkül törvénybe iktatta, azokat az ural-
kodó szentesítette. Ebben rejlik a magyar 
1848 legfőbb sajátossága. Magyarország 
1848 tavaszára konszolidált állapotba 
került, a törvényes új hatalommal szem-
ben a konzervatív erők sem tanúsítottak 
ellenállást, ugyanis a hatalom legalitása 
kikényszerítette a vele nem rokonszen-
vezők lojalitását. Ennek következtében 
érhették el azt is, hogy a Magyarorszá-
gon állomásozó császári-királyi csapatok 
és a tisztikar zöme engedelmeskedett a 
magyar kormánynak.
A Magyarországon 1848 tavaszán lezajlott 
történelmi fordulattal lezárult a mindad-
dig a feudalizmusban gyökerező kivált-
ságokra, a rendi politikai struktúrára és 
a jobbágyrendszerre épülő históriánk 

egyik legmarkánsabb fejezete. Ezen kor-
szakváltáson túlmenően az országnak 
a polgári társadalom, a parlamentáris  

– népképviseleti alapon nyugvó – rend-
szer, a nemzeti liberalizmus, a kapitalista 
gazdaság perspektíváival és nehézségei-
vel kellett szembesülnie. A fordulat ugyan 
vértelennek indult, de fegyveres konflik-
tusba torkollott a Habsburg Monarchia 
és támogatói, valamint, a másik oldalon, 
az új polgári nemzeti Magyarország 
között. A forradalom ezzel nemzeti önvé-
delmi küzdelemmé nemesedett, amely 
szabadságharc végül az osztrák császári 
és az orosz cári seregek egyesült túlerejé-
vel szemben elbukott. A korabeli európai 
történelemben példa nélkül álló módon 
két nagyhatalom egyesült fegyveres ere-
jére volt ehhez szükség. Világosan kell 
azonban látnunk – mutatott rá Kosáry 
Domokos –, hogy a magyar forradalom és 
szabadságharc nem elszigetelt, pusztán 
egyedi, helyi dráma volt, hanem része, 
egyik jelentős eleme annak a nagy forra-
dalmi hullámnak, nemzetközi megráz-
kódtatásnak, amely az európai modell 
meglehetősen nagy részét közvetlenül 
érintette. Jelentős mértékben ez szol-
gáltatta feltételrendszerét, lehetőségeit, 
mozgásterét és egyúttal korlátait annak, 
ami Magyarországon végbement, és ami 
maga is kihatott a nemzetközi politikára.
A polgári átalakulás eredményeként és 
a korszak egyik legliberálisabb jobbágy-

te csillag,  
Te a népek  

hajnalcsillaga!…” 
Forradalom és szabadságharc 

magyarországon 1848–1849-ben
szöveg és illusztráció: Vitek Gábor

„Ezernyolcszáz negyvennyolc, 
|| Közügy   KözSzolgálAT
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1848
felszabadító törvényének szentesítésével 
az addig jogfosztott jobbágyság több-
sége az általa megművelt föld szabad 
paraszti birtokosává vált, a városi pol-
gár jogai kiterebélyesedtek, s 1848-ban 
a vidék és a város társadalmat formáló 
ereje egyszerre és egy időben volt jelen. 
Átalakult a középszintű közigazgatás, 
független magyar felelős minisztérium 
alakult, cenzusos, azaz a vagyoni helyze-
ten és nem a társadalmi pozíción alapuló 
választójogot léptettek életbe. Népképvi-
seleti országgyűlési választásokra került 
sor, a „nemzetegység és jogazonosság töké-
letes jogalapon követelvén” a magyar Szent 
Koronához tartozó Erdély Magyarország-
gal újra egyesült, megvalósult a különb-
ség nélküli és arányos közös teherviselés, 
az úrbéri szerződéseken nyugvó szolgá-
latokat (ingyenmunka, azaz robot) és 
fizetési kötelezettségeket (tizedik tized, 
azaz dézsma és egyéb pénzbeni fizetések) 
megszüntették. Az uradalmak korszerű-
sítését irányozta elő a hitelintézetek fel-
állítását megcélzó jogalkotás, valamint 
az – 1351 óta létező – ősiség jogintéz-
ményének az eltörlése, amely a feudális 
tulajdoni rendszer egyik legfontosabb 
intézménye s egyben korlátja is volt. (Az 
ősiség végképp az 1852. évi úrbéri pátens 
végrehajtásával veszítette hatályát.) 
Törvény született – többek között – a 
sajtószabadságról, a vallásszabadságról, 
a nemzeti őrseregről, a nemzeti színeket 

és az ország címerét pedig „ősi jogaiba” 
állították vissza. Mindezek mellett, a 
legtöbb európai országot megelőzve, 
1848 júliusára a magyar népképviseleti 
országgyűlés törvényjellegű határozato-
kat alkotott a nemzetiségek és az izraelita 
lakosság részleges egyenjogúsításáról.
Hermann Róbert szavait kölcsönözve, a 
forradalom és a szabadságharc a társada-
lom egészének élménye volt, a független-
séget, a polgári átalakulást összeroppan-
tani akarók törekvésére a nemzet bátor 
önvédelmi harccal válaszolt. Az ország 
rövid időn belül európai színvonalú had-
sereget állított fel, százezrek teljesítettek 
nemzetőri vagy katonai szolgálatot, vet-
tek részt népgyűléseken és képviselő-
választásokon, viselték el az átvonuló 
hadseregek okozta kellemetlenségeket, 
szenvedtek a polgárháború borzalmaitól. 
A magyar történeti irodalom és közgon-
dolkodás egyöntetű véleménye: a forra-
dalom és szabadságharc igazolta, hogy a 
reformkori ellenzék érdekegyesítő poli-
tikája meghozta gyümölcsét, az ország 
átlépte a feudális és a polgári társadalmi 
rend közötti határvonalat, s amikor 1848 
őszén az önállóság ügye veszélybe került, 
a nemzet csaknem egy emberként moz-
dult meg ennek védelmében. 
A huszadik századi vérzivataros sorsfor-
dulókig a magyar történelem egyetlen 
korszakáról sem született annyi vissza-
emlékezés, mint e másfél esztendőről. A 

jobbágy-
felsza-
badítás 
kivívása, a 
honvédsereg 
dicső csatái, a 
népfelkelők lelkese-
dése azonban nem csupán a kortársakat 
ragadta magával, nemcsak az élet- és 
csatajeleneteket megörökítő alkotások 
emlékeztettek az eseményekre, hanem 
azok apáról fiúra szálltak, és fennma-
radtak azok a források is, amelyek lehe-
tővé teszik számunkra az öt emberöltővel 
ezelőtt történtek felidézését.
„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag, / 
Te a népek hajnalcsillaga!… / Megvirradt, 
fölébredett a föld, fut / A hajnaltól a nagy 
éjszaka. / Piros arccal / Jött e hajnal, / Piros 
arca vad sugára / Komor fényt vet a világra;  
/ E pirúlás: vér, harag és szégyen / A föléb-
redt nemzetek szemében.” – vetette papírra 
Petőfi Debrecenben 1848 őszén, majd így 
zárta 1848 című költeményének strófáit: 
„Nagy idők. Beteljesült az Írás / Jósolatja: 
egy nyáj, egy akol. / Egy vallás van a földön: 
szabadság! / Aki mást vall, rettentőn lakol./  
Régi szentek / Mind elestek, / Földúlt szob-
raik kövébül / Uj dicső szentegyház épül, / 
A kék eget vesszük boltozatnak, / S oltár-
lámpa lészen benne a nap!”  ■

„Ezernyolcszáz negyvennyolc, 

tHAn MóR – kÁPoLnAi CSAtA tHAn MóR – nAGySALLói ütközet 
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Talán nem köztudott, hogy az új bün-
tető törvénykönyv (Btk.) megalkotása 
nem új keletű elképzelés. A jogalkalma-
zókat ugyanis régóta foglalkoztatja egy 
új, a 21. század kihívásait is rugalmasan 
kezelő büntetőjogi kódex megalkotása. 
Több kísérlet, több „nekifutás” is történt 
az elmúlt évtizedben, születtek is szö-
vegtervezetek, de egyiket sem fogadták 
el. Ennek a fő oka talán az, hogy az új 
törvényt kodifikációs bizottság alakí-
totta, amelyben különböző büntetőjogi 
iskolákhoz tartozó jogtudósok ütköztet-
ték nézeteiket, amelyek gyakran kioltot-
ták egymást. Végül a politikai akarat is 
megszűnt támogatni a törvény megalko-
tását, s az új Btk. nagyszabású terve – a 
jogalkalmazók sürgetése ellenére – nem 
valósult meg. Az új kormány azonban 
már a választás évének őszén felismerte 
egyfelől a jogalkalmazói igények jogos-
ságát, másfelől azok sürgős voltát, így 
2010 telén megkezdődhettek az előké-
születi munkálatok a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumban. Szemben 
az elmúlt időszak próbálkozásaival, a 
munkálatokat ezúttal nem kodifikációs 
bizottság végezte, hanem a minisztérium 
Büntetőjogi Kodifikációs Főosztálya. 
Mivel az új Btk.-t elsősorban nem tudo-
mányos csemegeként vagy sajátos műal-
kotásként képzeltük el, hanem hatékony 
munkaeszközként, éltünk a jog adta lehe-
tőségekkel, és a főosztály létszámát ügyé-
szekkel, bírákkal és rendőrökkel erősítet-
tük meg. Az új Btk. szakmai tervezetének 
megalkotásakor felhasznált nyomozási, 

tárgyalótermi tapasztalatok kellőképp 
életszagúvá teszik az elkészült szöveget. 
Ugyanakkor fontosnak tartottuk, hogy 
a tudomány képviselői is részt vegyenek 
a munkában. Ezért négy, kiemelkedő 
tudású egyetemi oktatót – egyben ügy-
védként gyakorló büntetőjogászt – kér-
tünk fel arra, hogy véleményezzék, illetve 
észrevételeikkel, javaslataikkal csiszolják, 
alakítsák a készülő szöveget.
Elképzeléseink egyelőre eredményesnek 
tűnnek. Mi sem bizonyítja jobban ezt 
annál, hogy az új Btk. szakmai tervezete 
az első néhány akadályt simán vette, s 
nemrég megkezdődött a törvény köz-
igazgatási – s ezzel együtt társadalmi –  
egyeztetése. Ezzel rendkívül fontos sza-
kaszához érkezett a kodifikáció. Igye-
keztünk súlyt helyezni arra, hogy a köz-
igazgatási és a társadalmi egyeztetésre 
a kódex súlyához mérten elegendő idő 
álljon rendelkezésre. Hatékony büntető-
jogi kódexet akartunk alkotni, ez pedig 
a mi olvasatunkban nagyrészt attól függ, 
hogy a törvény mennyire lesz „felhasz-
nálóbarát”. Szükségünk van tehát a 
szakma, a tudomány és természetesen az 
egyes emberek véleményére is, s ezeket 

– amennyiben a kormány büntetőpoliti-
kai szándékait erősítik – érvényesíteni is 
fogjuk a végleges szöveg kialakításakor.
Többször fölmerült az a kérdés, hogy mi 
szükség van egyáltalán új Btk.-ra. Nos, 
a jó Btk. egyik legfontosabb ismérve, a 
következetesség a hatályos törvényből 
hiányzik. Ez nem csoda, hiszen az 1979-
ben hatályba lépett törvényt az elmúlt 

mintegy 30 évben több mint 100 alka-
lommal módosították, s e módosítások 
körülbelül 1600 rendelkezést érintet-
tek. Természetesen a módosításokat az 
uralkodó büntetőpolitikai irányzatok 
mentén alakították ki és hajtották végre, 
aminek az lett a következménye, hogy 
egyszerre többféle stratégiai elképzelés-
nek kellene érvényesülnie ugyanabban 
a kódexben. Következetesség nélkül 
azonban egyik irányzat sem képes domi-
nánssá válni, ami a jogértelmezést jelen-
tősen megnehezíti, bizonytalanságban 
hagyva úgy a gyakorló jogászokat, mint 
a Btk. egyéb „felhasználóit”: a jogkövető 
állampolgárokat és a kevésbé jogkövető-
ket, akiknek azonban szintén joguk van 
pontosan megismerni magatartásuk 
következményeit. Emellett a hatályos 
törvény meglehetősen elavulttá is vált, a 
korszerűsítés nem volt tovább halogat-
ható. Bár a módosítások megpróbáltak 
lépést tartani az ország életében bekö-
vetkező változásokkal, ezeket nem min-
dig sikerült a büntetőjog nyelvére mara-
déktalanul lefordítani. A globalizáció a 
bűnözés globalizációját is jelenti egyben, 
e jelenséggel szemben egyedül fellépni 
nem lehetséges. Magyarország azonban 
nem légüres térben mozog: az Európa 
Tanács és az Európai Unió tagja, részese 
számos nemzetközi egyezménynek, és 
könnyű belátni, hogy ezek közül a bűn-
üldözés és a büntető igazságszolgáltatás 
nemzetközi együttműködését elősegítő 
egyezmények a legfontosabbak. De az 
élet még ennél is bonyolultabb. Olyan új, 

hamarosan 
kormány előtt 
az új büntető 
törvénykönyv
szöveg: Répássy Róbert
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szervezett elkövetői magatartások jelen-
nek meg, amelyeket az együttműködés 
hagyományos formáival leküzdeni nem 
lehet, mert pont az egyes országok jog-
rendszereinek eltéréseit használják ki. 
A büntetőjog harmonizálása még nincs 
ugyan napirenden, de például bizonyos 
rendelkezések más EU-tagállamokéval 
kompatibilisebbé tétele elkerülhetetlen. 
Itt említeném meg, hogy a Btk. tavaly 
elfogadott módosításával beiktatott új 
bűncselekmény, a költségvetési csalás 
épp ilyen lépés volt. E bűncselekmény 

– újdonságát, illetve a megalkotásakor 
irányadó alapelveket tekintve – akár új 
Btk.-s tényállásnak is tekinthető.
Az eddig említett alapelvek – hatékonyság, 
következetesség, korszerűség – mellett 
kétségtelenül jelen van a szigorúság elve is.  

A Nemzeti Együttműködés Programja 
utal rá, hogy a rend egyik feltétele a 
szigorú és következetes törvény, másik 
pedig a törvényt betartatni kész és képes 
bűnüldözés, valamint igazságszolgálta-
tás. Az új Btk. szigorúsága nem öncélú, 
hanem arra való, hogy a törvény ott 
legyen igazán hatékony fegyver a bűnül-
dözés és az igazságszolgáltatás kezében, 
ahol az a leginkább szükséges. A vissza-
esőkkel, kiváltképp a többszörös, különös 
visszaesőkkel, kiváltképp az erőszakos 
elkövetőkkel szemben nagyobb a szigor, 
de az első bűntényesekkel szemben, akik 
csekély súlyú bűncselekményt követtek 
el, és akiknek az előélete nem vetít előre 
komoly bűnözői karriert, erre nincs 
szükség.
A tervezet nyilvánosságra hozatala óta 
a figyelem középpontjában van a jogos 
védelem új szabályozása. Itt a szigor 

abban mutatkozik meg, hogy a rendelke-
zés nagyobb felelősséget ruház a jogtalan 
támadóra, ugyanakkor egy törvényi véle-
lemmel csökkenti a védekező felelősségre 
vonásának lehetőségét. Arra a gyakran 
elhangzó kérdésre, hogy ezentúl, ha a 
betörő éjjel jön be a lakásomba, lelőhe-
tem-e, a válasz az, hogy igen. Gyorsan 
hozzáteszem, hogy ha a lövésre azért 
került sor, mert például ijedtségből nem 
voltam képes mérlegelni, hogy mondjuk 
a leütés is elegendő lett volna, akkor a 
hatályos Btk. szerint sem leszek ebben 
az esetben büntethető. Méltánytalan 
azonban, hogy a jogtalanul megtáma-
dott személynek adott esetben csak egy 
töredék másodperce van döntést hozni, 
de ezt a döntést a bíróság utólag hónapo-
kig, esetleg évekig mérlegeli, hogy aztán 

a végén megállapítsa, fennállt-e a jogos 
védelmi helyzet. Ezt a terhet a védekező-
ről le kell venni.
Ugyancsak figyelmet keltett az ittas jár-
művezetésre vonatkozó új szabály. A köz-
vélemény aligha tudja elképzelni, milyen 
bizonyítási nehézségeket okoz ez a bűn-
cselekmény a bíróságon. A hatályos sza-
bályozás szerint ugyanis a szeszes italtól 
befolyásolt állapot meglétét kellett bizonyí-
tani a vezetés időpontjára visszamenőleg. 
Ez nehéz szakértői feladat, hisz nem elég 
megállapítani a véralkohol-koncentrációt, 
azt is bizonyítani kell, hogy az adott kon-
centráció az adott személynél milyen fokú 
befolyásoltságot idézett elő. Az új Btk. ter-
vezete azonban meghatározza a megenge-
dett véralkohol-koncentrációt (mégpedig 
egy EU-ajánlás nyomán a hatályosnál ala-
csonyabbat), s ha az elkövető vérében lévő 
koncentráció ezt meghaladja, a bűncselek-

mény attól függetlenül megvalósul, hogy 
az milyen fokú befolyásoltságot okozott. 
Meg kell jegyezni, hogy ez a rendelkezés a 
szakma régi javaslata volt.
Nem hagyható szó nélkül a kábítószerrel 
és az új pszichoaktív anyagokkal való visz-
szaélés új szabályozása sem. Az egyik fon-
tos elem az úgynevezett elterelés szabálya-
inak szigorítása, a másik a kábítószerfüggő 
személyekre vonatkozó enyhébb szabályok 
kiiktatása. A hatályos törvény a fogyasztói 
típusú magatartások esetében korlátlan 
lehetőséget nyújtott a büntetőeljárás alól 
kikerülésre, ha az elkövető vállalta a füg-
gőséget gyógyító vagy egyéb kezelés, meg-
előző szolgáltatás igénybevételét. Ez azon-
ban számtalan visszaélésre adott okot, így 
indokolt volt, hogy az új törvény az eltere-
lést kétévente csak egyszer tegye lehetővé. 

A kábítószer-bűncselekményekkel kap-
csolatban is érvényesíteni kell a követke-
zetességet, így a büntetőpolitikával külö-
nösen összhangban álló változtatás, hogy 
a jövőben ne ismerjük el a kábítószerfüggő 
személyek állapotát olyanként, ami okot 
adhat az általuk elkövetett kábítószerrel 
összefüggő bűncselekmények enyhébb 
elbírálására.
Ez a néhány példa természetesen nem 
alkalmas arra, hogy velük illusztráljam 
az új büntetőjogi kódex tervezetének 
összes újdonságát, de arra talán segít 
rámutatni, hogy ha egységes elképze-
lés áll egy törvény megalkotása mögött, 
akkor a korábban tabunak számító prob-
lémákhoz is bátran hozzá lehet nyúlni.
Az új Büntető Törvénykönyvet a társa-
dalmi egyeztetés lezárását követően vár-
hatóan márciusban tárgyalja a kormány, 
és 2013-ban léphet életbe.  ■

 Ha egységes elképzelés áll  

egy törvény megalkotása mögött,  

akkor a korábban tabunak számító  

problémákhoz is bátran  

hozzá lehet nyúlni
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||  mérföldkő közszolgálat

 « Televíziós műsorvezetőként ismertük meg, most eltűnt a 
képernyőről, s feltűnt a közszolgálati oldalon.  Mesélne erről 
a váltásról? 
Teszári Nóra: Azt gondolom, személyemen keresztül lesz 
némi folytonosság a kulturális műsorok és a mostani mun-
kám között: közszolgálat volt az is, és ez is az. Összekötő 
kapocs lehetek az eddigi munkám szereplői – vagyis a 
művészek, alkotó emberek, illetve a tévénézők-kultúrafo-
gyasztók – között, akik megszoktak tőlem egy stílust, egy 
értékrendet. Remélem, hogy ezzel a hozott háttérrel hitele-
sen képviselhetem majd a Forum Hungaricumot.  Hat éven 
keresztül csináltunk egy sorozatot a Duna Televízióban, 
melyben képet adtunk a világ magyar intézeteinek prog-
ramjairól, és az, hogy most a Balassi Intézettel együtt dol-
gozhatok, szintén folytatásnak tűnik számomra. A furcsa 
az, hogy most nem én kérdezek, hanem engem kérdeznek 
majd. A kíváncsiságom, a nyitottságom ugyanúgy megma-
rad, a hozzáállásom ugyanaz lesz, és remélem, hogy ezt fel 
tudom használni az új feladatkörömben is.fo
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Kapocs két 
világ között
szöveg: nagy Ágnes

A Forum hungaricum a Design  

terminál és a külföldi magyar inté-

zeteket működtető balassi intézet 

bázisán jött létre, azzal a céllal, 

hogy rendszerbe foglalja a sajátosan 

magyar kulturális termékeket, moz-

galmakat és intézményeket. teszári 

Nórával, a Forum hungaricum szó-

vivőjével az első lépésekről beszél-

gettünk.
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 « Pontosan milyen feladattal bízták meg?  
Mi is az a Forum Hungaricum?
T. N. A Forum Hungaricum szóvivője, 
kommunikációjáért felelős munkatársa 
leszek. A Forum Hungaricum egy érde-
kes kulturális vállalkozásnak, gyűjtő-
fogalomnak, gondolatnak nevezhető. 
Meghatározásában nagy segítségünkre 
lehet az antik kultúra, a Forum Roma-
num, ami az ókori Róma legfontosabb 
köztere volt. Egy találkozási pont, ahol 
összegyűltek az emberek, összefolyt a 
kultúra, a gazdaság és a társadalmi élet. 
Hasonlóképp a Forum Hungaricum 
is kulturális főtérként működik majd. 
Intézményi hátterét a Balassi Intézet és 
rajta keresztül a világban lévő számtalan 
magyar intézet, a Design Terminál és az 
Akvárium adja, és ehhez várhatóan majd 
csatlakoznak egyéb, kulturális közvetítő 
szereppel rendelkező intézmények is. Ez 
lehetőséget teremt arra, hogy minden, 
ami a magyar kultúrából, gondolkodás-
ból, hagyományból jön, értékes és élvez-
hető, az a tárgyak, a gondolkodás és az 
intézmények szintjén egyaránt egy nagy 
egésszé kapcsolódjon. Éppen úgy, ahogy 
a rómaiak – a görögök szétszórtan elhe-
lyezkedő agoráival ellentétben – összekö-
tötték fórumaikat, nálunk is megvan az 
a magyar intézetes bázis, mely jelenlétet 
biztosít számunkra szerte a világban. 
Modern jelentésében értelmezve a Forum 
Hungaricum elnevezést pedig egyértel-
műen az interneten fórumozó, a virtu-
ális világot aktívan használó fiatalokat 
célozzuk meg, számukra is a személyes 
találkozás lehetőségét, bemutatkozási 
terepet biztosítva, vitafórumra invitálva 
az alkotókat, művészeket és a közönséget 
egyaránt. Azt reméljük, hogy ez alatt a 
nagy ernyő alatt minden korosztály talál 
magának értékes programot, számára 
izgalmas eseményt. 

 « A központi helyszín – a Design Ter-
minálnak helyet adó Erzsébet téri régi 
buszpályaudvar épülete és a volt Gödör 
területe – nagyszerű lehetőséget teremt a 
magyar kultúra népszerűsítésére, hiszen 
sok külföldi megfordul itt.
T. N. Az Erzsébet tér és az Akvárium 
elődklubja, a Gödör is fogalommá vált a 
fiatalok körében. Az Akvárium egy más 
gondolkodás mentén, új arculattal, de 
mindenképp szeretné életben tartani a 
kialakult jó hagyományokat.  Az Erzsé-
bet téri volt buszpályaudvar, ez a sok 
lehetőséget rejtő, izgalmas retro épület 
egészen idáig kihasználatlan volt, most 

végre felébred hosszú Csipkerózsika 
álmából, és a Design Terminál látogatói 
majd boldogan élvezhetik az épület pozi-
tív hangulatát. Budapestiként rengeteget 
járok át ezen a csomóponton, és televí-
ziósként is számtalanszor használtuk a 
szép zöld felületet helyszínként. Mindig 
nagyon jó érzés látni, ahogy a napsütés-
sel benépesül a tér. Bár a korosztályom 
már talán nem kifejezetten célközön-
sége ennek a klubnak, mégis számtalan 
rendezvényén – elsősorban táncelőadá-
sokon – jelen voltam. Tehát ez egy köz-
ponti, használatban lévő hely, melyet 
a városlakók éppúgy szeretnek, mint a 
turisták. A helyszín lehet központosító 
erő a város szívében, ha az átalakítás és 
változtatás csak jó irányba hat majd, a 
szó jó értelmében vett valódi fejlődést 
élhetünk majd meg. 

 « Könnyű volt igent mondani a feladatra?
T. N. Nem annyira, hiszen tudható 
rólam, hogy egész eddigi újságírói 
pályámon törekedtem távol tartani 
magam a politikától, a politikai műso-
roktól. Most pedig egy állami intéz-
ménycsoportról beszélünk, és mint 
ilyen, természetesen kapcsolatban  van 
a minisztériummal. De azt is jól látom, 
hogy a feladatom változatlanul a kul-
túra népszerűsítése  marad, és helyileg 
is itt, a Design Terminálban dolgozom 

majd. Örülök annak is, hogy egy iga-
zán fiatal, pezsdítő, friss szemléletű 
csapatba kerültem, amihez a tempera-
mentumos egyéniségem talán ad még 
valamit. A Forum Hungaricum kultu-
rális szerepét segíthetem hangsúlyozni, 
bár egy talán kevésbé látványos, és sok 
háttérmunkát igénylő szerepben.

 « Mi lesz az első konkrét feladata?
T. N. A Design Terminál Gombold újra! 
2.0 legjobb pályaműveit bemutató divat-
show-ja március 31-én, a Millenáris B 
csarnokában lesz. A pályázati kiírás-
ról annyit mindenképp érdemes tudni, 
hogy – felhasználva a tavalyi nagysi-
kerű esemény tapasztalatait is –  az 
idei versenyre is a magyar hagyomány 
elemeit alkalmazva kell kifejezetten 
mai, hordható darabokat tervezni. A 
Kortárs öltözékkollekció kategória két 
alkategóriája a hordható ruha, illetve a 
kiegészítő. A Design és hagyomány kate-
góriában pedig – szintén ruhadarabo-
kon, illetve kiegészítőkön keresztül – a 
hagyományos kézműves technikákban 
jártas pályázók indulhattak, akik a ver-
seny során az ország legjobb tervezői-
nek szabásmintáit megvalósítva tehetik 
próbára mesterségbeli tudásukat. Ennek 
a versenynek a kampányában lépek elő-
ször színre az új szerepemben, és már 
kíváncsian várom!  ■

Teszári Nóra
könyv ||  ljudmila ulickaja: daniel stein, tolmács; 
 darvasi lászló és grecsó krisztián 
 munkái
film ||  fiatal magyar rendezők  
 (török Ferenc, hajdú szabolcs, 
 groó diana, Fliegauf bence) filmjei, 
 illetve az ally mcbeal tévésorozat
zene ||  szalóki ági, madeleine peyroux, 
 diana krall
hobbi ||  táncelőadások és képzőművészeti 
 tárlatok látogatása
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Fliegauf Benedek Csak a szél című 
alkotása februárban a Berlini Fesztivál 
Ezüst Medve-díját nyerte el. A 2008–
2009-es romagyilkosságok történetét 
feldolgozó film bár még nem élvezhette 
az Andrew Vajna által felállított rend-
szer lehetőségeit, világforgalmazója és 

a siker révén számos országban öreg-
bítheti a magyar film hírnevét. Erre 
szükség is van, ha növelni szeretnénk 
a jövőbeli magyar filmeladásokat és 
hazánkba kívánjuk csábítani a külföldi 
produkciókat. Az Andrew G. Vajna által 
levezényelt váltással erre minden esély 

megvan. A producer tavaly januárban 
igen nagy fába vágta a fejszéjét, elvál-
lalva az ezer sebből vérző hazai filmipar 
megreformálását. „Abban a helyzetben 
vagyok, hogy már leforgattam a legtöbb 
filmet, amit akartam. Úgy éreztem, hogy 
bár Magyarországon számos különleges 
tehetség van, a filmtámogatási rendszer 
mégsem működött hatékonyan. Egy 
olyan struktúra kiépítésének a megszer-
vezése, amely ezeket a tehetségeket támo-
gatja és filmterveiket fejleszti, érdekes 
feladat a számomra” − utal a kormány-
biztosi poszt elfogadásának okaira. 
A kinevezés óta eltelt bő egy év alatt 
sikerült csaknem teljesen rendezni 
az Magyar Mozgókép Közalapítvány 
(MMKA) által hátrahagyott kaotikus 
állapotot (a tetemes hiány felhalmozá-
sának okairól lásd keretes írásunkat). 
A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. ren-
dezte az MMKA 5,031 milliárdos banki 
hitelállományát, a remények szerint 
március végére a mozgóképszakmai 
cégek felé fennálló 1,2 milliárdos köz-
vetlen tartozásokról is sikerül megálla-
podni, valamint az 1,6 milliárd forintos 
visszatérítendő támogatást is sikerül 
kiegyenlíteni. „Ekkor végre elérjük azt a 
célunkat, hogy az összes tartozás rende-
zésével végleg le tudjuk zárni a Magyar 
Mozgókép Közalapítvány problémáit és 
a szervezet megszűnik” − hangsúlyozza 
a kormánybiztos. 

|| mérföldkő közszolgálat

hollywoodi
professzionalizmus
ébredező magyar filmgyártás
szöveg: Vida Sándor, fotó: Pelsőczy Csaba

bő egy éve még bizonytalanság uralkodott a magyar filmiparban. Szeptember óta 

azonban újra állami támogatásért folyamodhatnak az alkotók. négy film már zöld utat 

kapott, egyet pedig már forgatnak is. Az MMkA csődje óta a magyar film megőrzését, 

fejlesztését, támogatását lehetővé tévő rendszer a magyar származású hollywoodi 

producer, Andrew G. Vajna kormánybiztos feladata.
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„Egy tiszta, átlátható rend-
szer jött létre, ahol pontosan 
tudjuk, mire megy a pénz” − 
magyarázza az új struktúra 
lényegét Andrew G. Vajna. Az egész 
estés műfajok támogatásától a Magyar 
Nemzeti Filmalap által létrehozott 
ötfős, filmszakmai tapasztalatokkal 
rendelkező bizottság dönt. (Az első-
sorban televíziós bemutatásra 
szánt dokumentumfilmek, 
kisjátékfilmek és rövid animá-
ciós filmek pályáztatása és támogatása a 
Médiahatóság feladata, az art mozik és 
művészfilm-forgalmazás támogatása 
pedig a NEFMI-jé.) A jövőbeni sikerekhez 
nagyban hozzájárul, hogy január elseje 
óta a hatoslottó játékadójának nyolcvan 
százaléka állandó forrásként a Filmalap 
rendelkezésére áll. „Az volt a célunk, hogy 
a filmgyártás támogatása ne függjön a 
költségvetéstől, ne legyen minden évben 
változó összeg, hanem pontosan tudjuk 
tervezni a működést” −indokolja a döntés 
fontosságát a kormánybiztos. Ez az összeg 
körülbeül 10-15 hazai film elkészítésére és 
20-25 további forgatókönyv fejlesztésére 
elegendő. 

Új a nap alatt
Andrew G. Vajna számos, a korábbitól 
eltérő megoldást vezetett be a magyar 
filmgyártásba. Az angol, francia, kanadai, 
dán és amerikai mintákat is felhasználó 
új struktúrában egy támogatónál lehet 
pályázni az egész estés játék-, animá-
ciós és dokumentumfilmekkel, és egy 
másiknál a televíziós bemutatásra szánt 
dokumentum-, kisjáték- és rövid animá-
ciós filmekkel. Az alaptámogatás a Film-
alapnál legfeljebb 150 millió forint. Ennél 
magasabb összegre pályázók esetében a 
Filmalap tulajdonképpen társproducerré 
lép elő. Ebben az esetben minden filmhez 
egy produkciós felelőst neveznek ki, aki 
azt vizsgálja, hogy a tervek szerint halad-
e a munka, továbbá ilyenkor az „utolsó 
vágás elfogadásának joga” is a Filmalapé. 
Ez utóbbi konzultációs jogot jelent és az 
elfogadott forgatókönyvnek megfelelő, 
eredeti koncepció betartására ad garan-
ciát. 
Véget ért a normatív támogatások kora 
is (ennek lényege, hogy a közönség- vagy 
fesztiválsikerek alapján ún. normatív 
pontok jártak, amelyek értékét évente 
határozta meg az MMKA. A támoga-
tást az alkotók pályázat útján, új filmek 

gyártására vehet-
ték igénybe. Emiatt 

hatalmas összegeket 
kellett elkülöníteni az 
éves keretből olyan fil-
mekre, amelyekről sem-

mit nem lehetett akkor még 
tudni.) „Úgy gondolom, hogy azt az 

alkotást kell támogatni, amit éppen gyár-
tasz. Ennek az eredménye saját magáért 
beszél. A következő filmedet saját mércé-
vel kell mérni, nem pedig azon az alapon, 
hogy az előző filmed sikerült-e vagy sem” 

− indokolja a megszüntetés okát Andrew 
G. Vajna.
Búcsút inthetünk a határidőknek is. 
„Mindenki akkor pályázik, amikor kész a 
terve. A forgatókönyvek nagy részét fejlesz-
teni kell. Emiatt nincs olyan nagy torlódás.” 
− hangsúlyozza a kormánybiztos. 
A Filmalaphoz bárki folyamodhat állami 
támogatásért, ha megvan a megfelelő 
referenciája. Akinek pedig nincs, az 
a pályázat beadásakor egy tapasztalt 
producerrel nyújtja be az anyagát. Nem 
muszáj kész tervekkel előállni, akár egy 
másfél oldalas szinopszis is elegendő 
lehet a pályázáshoz. „A film nem egy 
instant rendszer, van amikor egy forga-
tókönyv egy hónap alatt elkészül, de akár 
másfél vagy még több évet is igénybe vehet. 
Nem lehet ütemezni! Amikor úgy gondoljuk, 
hogy egy script kész van és megéri, hogy 
ráköltsünk 3-400 millió forintot, akkor 
kezdjük el a gyártást. Nem sietünk csak 
azért, hogy elköltsük a pénzt” − emeli ki 
az új finanszírozási struktúra lényegét a 
kormánybiztos. Önmagában azonban az 
sem elegendő, ha van egy jó forgatóköny-
vünk. A filmkészítés második fázisában 
kerül sor a költségvetés tervezésére, a 
helyszínek, szereplők és a rendező kivá-
lasztására. „Ekkor áll össze a film. Látjuk, 
hogy pontosan mennyibe fog kerülni, mivel 
kell támogatnunk, és meg tudjuk-e való-
sítani, vagy vannak olyan problémái ami 
miatt ez nehézkes” − magyarázza Andrew 
G. Vajna. Ha ezt elfogadja a döntőbizott-
ság, kezdődhet a harmadik fázis, a for-
gatás.

Feladatok, teendők
A szeptemberben újraindult pályázati peri-
ódus óta már négy film is zöld utat kapott 
gyártásra és 13 forgatókönyv áll fejlesztés 
alatt. Sőt, Szász János A nagy füzet című 
filmjének forgatása már el is kezdődött. A 
remények szerint az év végére még további 

4-6 film, köztük egy egész estés animációs 
alkotás is forgatási fázisba kerül. A munka 
azonban korántsem ért véget.
Hangsúlyos cél, hogy a nézők újra bízza-
nak a hazai rendezők munkáiban, hogy ne 
csak a külföldi produkciókért látogassanak 
a mozikba. „Ez nagyon kis ország, és nincs 
elég néző ahhoz, hogy az ilyen költségvetésű 
filmek biztosan megtérüljenek” − magya-
rázza a határokon való túllépés fontosságát 
Andrew G. Vajna. „Szeretnénk elérni, hogy 
a forgalmazók az olasz, a német vagy éppen 
a francia alkotásokhoz hasonlóan a magyar 
filmeket is megvásárolják.” Ezért a siker 
érdekében egy ezzel foglalkozó divíziót is 
létrehozott a Filmalap. A további tervek 
között szerepel a filmesek számára igen 
vonzó húsz százalékos adóvisszatérítési 
támogatás garantálása, a filmkalózkodás 
elleni küzdelem, valamint egy központi fil-
mes helyszínadatbázis és az ahhoz tartozó 
központi helyszíniroda létrehozása. Utóbbi 
felelne a forgatási területek használatának 
az összehangolásáért. Az egységes admi-
nisztráció és árlista létrehozásával ugyanis 
még vonzóbbá tehetnénk hazánkat a kül-
földi produkciók számára.  ■

A mAgyAR mozgóKéP KözALAPítváNy 

(mmKA) tARtozásáNAK hátteRe 

medgyessy Péter az egyik nyilvános 

fellépésén még 2004-ben évi 2 milliárd 

forintos támogatásnövekedést ígért 

a filmszakmának. ez azonban csupán 

egyetlen évig tartott. Ráadásul 2005-

ben, a gyurcsány-kormány semmilyen 

összeget nem folyósított az alapítvány 

számára. ekkor hirtelen 2,8 milliárd 

forintra ugrott a hiány. A felelős tárca 

hallgatólagos beleegyezésével a hiány-

zó pénzt banki hitelből teremtették elő. 

Az állam azonban soha nem pótolta ezt 

a kimaradást, viszont nem is volt nyil-

vános beszéd a növekvő adósságállo-

mányról. A harmadik ok, hogy az mmKA 

a 2004-es ígéret óta folyamatosan 

túllépte a rendelkezésre álló keretet, 

ezért 2010 végére 7,4 milliárdos hiányt 

halmozott fel, amelyből 5,031 milliárd a 

banki hitelállomány. Azt sem szabad el-

felejteni, hogy az évek során egyre több 

feladatot kellett elvégeznie a közalapít-

ványnak: az art mozik támogatásától a 

különböző nemzetközi tagdíjakon át, 

a filmterjesztési támogatásig, a filmes 

szakfolyóiratok, filmklubok, szakmai 

szervezetek támogatásáig mindenért az 

mmKA felelt.
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A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Spor-
tért Felelős Államtitkársága a magyar 
sport szervezeti rendszerének működési 
tapasztalatai alapján a sport-köztestü-
letekkel, valamint a magyar sportélet 
különféle ágazatainak irányításában, 
koordinálásában szerepet vállaló szak-
mai szervezetekkel közösen tekintette 
át a sport szervezeti rendszerének haté-
konyabb működéséhez szükséges javasla-
tokat. Az előzetes szakmai egyeztetések, 
visszajelzések alapján az államtitkárság 
az érintett felekkel több modellt is meg-
vizsgált a magyar sportélet átalakítására, 
a szervezeti rendszer egyszerűsítésére és 
a finanszírozás egycsatornássá tételére 
vonatkozóan, s emellett felülvizsgálta 
az állami sportfeladatok ellátását is.
A korábbi magyar modell nemzetközi 
viszonylatban is egyedülállóan túltagolt 
volt, hiszen különálló köztestületek felel-
tek az élősport egyes nagy területein a 
szakmai feladatok ellátásáért. Az öt 
sport-köztestület által ellátott, külön-
böző civil sportigazgatási szinteken meg-
jelenő, sokszor egymást átfedő feladatok 
elaprózottsága miatt sok esetben ezek 
ellátása (vagy az ellátásuk érdekében 
tett erőfeszítések) az élősport közvetlen 
sportszakmai feladatvégzésétől vont el 
erőforrásokat. Emellett sem szakmai 
párbeszéd, sem horizontális együttmű-

ködés nem alakult ki az egyes köztestü-
letek között. Ezért időszerű és indokolt 
volt egy sportágazati feladatkataszter 
felállítása és az egyes szinteken ellátott 
feladatok felülvizsgálata. Ennek alapján 
formálódtak a javaslatok bizonyos fel-
adatkörök fenntartására vagy struktu-
rális áthelyezésére, illetve elhagyására.
A vizsgálatok arra is felhívták a figyel-
met, hogy a sportfinanszírozás rendszere 
amellett, hogy áttekinthetetlen – mint-
hogy egy feladatra sokszor három-négy, 
egymástól szervezetileg teljesen függet-
len forrásból is érkezett állami támo-
gatás – a sportszakmai feladatvégzés 
támogatását tekintve is rendkívül ala-
csony hatékonysággal működik. A támo-
gatások odaítélésének és folyósításának 
rendszere az egyes forráskezelő szerve-
zeteknél teljesen eltérő volt, emellett 
legtöbbször nem támaszkodott semmi-
lyen minőségbiztosítási rendszerre sem. 
A folyósított források felhasználásának 
hatékonyság-vizsgálatára sem létezett 
semmilyen általános érvényű eredmé-
nyességi kritériumrendszer.
A megoldásra irányuló javaslatok a sok-
szereplős köztestületi rendszer fejlesztése 
helyett a köztestületek számának csökken-
tését, az indokolatlan szervezeti tagoltság 
megszüntetését, valamint a nem kormány-
zati szintű sportirányítás átalakítását 

vetették fel – kiemelve, hogy az átalakítás-
nak egyértelműen a sportszakmai munka-
végzés feltételeinek javítását kell szolgálnia.
Így született meg végül az új típusú kor-
mányzati és nem kormányzati sportirá-
nyítási szervezeti rendszer kialakítására 
vonatkozó javaslat, amely az állami és a 
sportszakmai feladat- és hatáskörök vilá-
gos elkülönítését, az indokolatlan átfedések 
és párhuzamos feladatvégzés megszünte-
tését célozta. Az ennek alapján módosított 
Sporttörvény rögzítette a szervezeti integ-
rációval kialakuló új, egy köztestület köré 
szerveződő nem kormányzati szint műkö-
désének legfontosabb követelményeit is.
A szervezeti rendszer átalakításának elő-
készítése mellett elengedhetetlenné vált a 
tényleges feladatokhoz rendelt, új típusú 
finanszírozási rendszer kidolgozása is. A 
módosítások célja az volt, hogy a szakmai 
programok a korábbinál intenzívebb és sta-
bilabb finanszírozásra támaszkodhassanak.
A sportról szóló törvény újraszabályozásá-
nak társadalmi egyeztetése a Parlament-
ben megtartott országos rendezvénnyel 
2011. május 3-án kezdődött. Ezen a nyílt 
napon közel 400 szakember vett részt.  Ezt 
követően a társadalmi egyeztetés a folya-
matosan zajló sportszakmai megbeszélé-
sekkel párhuzamosan folyt. A regionális 
társadalmi egyeztetések Pécsett, majd 
Győrben a VIII. Országos Sporttudomá-

sporttörvény: 
egyszerűbben, 
átláthatóbban
szöveg: nefMi Sajtó, fotó: Mti

Az új sporttörvénnyel a korábbinál lényegesen egysze-

rűbb, átláthatóbb, ugyanakkor hatékonyabb sportigaz-

gatási és irányítási szervezetrendszer jön létre magyar-

országon, ami biztosítja, hogy a kormány által stratégiai 

ágazatnak tekintett sportszféra fenntartható működés-

sel és megalapozott fejlesztési programokra támasz-

kodva lássa el társadalmi feladatait.
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nyi Kongresszushoz kapcsolódóan, és 
végül Debrecenben voltak, de a megyei 
jogú városok vezetőinek sporttalálkozója 
részeként, tematikusan a sport és a helyi 
önkormányzatok témakörében Salgótar-
jánban is zajlott egy  társadalmi vitaülés.
A Sporttörvény módosításánál a kormány-
zati és nem kormányzati sportfeladatok 
meghatározásánál és egyes szintekre tele-
pítésénél a sport civil jellegének markáns 
előtérbe helyezése fő módosítási elvként 
fogalmazódott meg. Ennek eredménye, 
hogy a Magyar Olimpiai Bizottság szer-
vezeti rendszerében az új struktúrában a 
szakmai tagozatok vezetői egyben alel-
nökei az ernyőszervezetnek. A működés 
és gazdálkodás átláthatósága érdekében 
a törvénymódosítás az ernyőszervezettel 
kapcsolatban előírja a felügyelő bizottság, 
a könyvvizsgáló alkalmazási kötelezett-
ség és az ügyészségi törvényességi ellen-
őrzés legfontosabb szabályait is.
A sport szervezeti és intézményi kere-
teinek átalakításán túl a törvénymódo-
sítás rendelkezik a civil feladatellátást 
előtérbe helyező, alapvetően sportágfej-
lesztési programok és stratégiák alapján 
kidolgozott, a magyar sport fejlesztését 
és fejlődését segítő sportfinanszírozási 
rendszer kialakításáról, a sport állami 
támogatásának új alapokra helyezéséről 
is. Itt a korábbi, alapvetően bázisalapú 

finanszírozás helyett a 2013-as központi 
költségvetés tervezésétől kezdődően egy 
lényegében sportszakmai feladatok és 
fenntartható programok támogatására 
fókuszáló új finanszírozási rendszert ala-
kít ki a szabályozás, a kapcsolódó moni-
toringgal és a nélkülözhetetlen ellenőr-
zési folyamatokkal.

A törvénymódosítás a sportstratégiában 
foglalt, törvényi szabályozást igénylő célki-
tűzéseket is teljesítette, a sport különböző 
területeinek (pl. versenysport, szabadidő-
sport, fogyatékosok sportja) együttműkö-
dését ösztönözve, valamint a jogszabály-
módosítást igénylő jogalkalmazási, gya-
korlati problémák rendezésével. ■

A továbbiakban a törvény:

■ meghatározza az amatőr sportolói szerződés kapcsán az elmúlt időszakban tapasztalt, első-

sorban kiskorú sportolók sérelmére elkövetett esetek miatt a szerződéskötés garanciális 

szabályait (csak 14 év feletti sportolóval köthető, legfeljebb 1 évre amatőr sportolói szerződés);

■ a 18 év alatti sportolók javára kötelező sportbaleset biztosításáról rendelkezik, továbbá a 

hivatásos sportolóknál is a versenyzés előfeltételeként írja elő a kötelező sportbiztosítás 

meglétét;

■ meghatározza a sportszakemberekre vonatkozó legfontosabb jogok és kötelezettségek 

rendszerét;

■ a sport szervezeti kereteinél bevezeti a sportiskolák mellett a sportalapítványok szövetségi 

tagságának lehetőségét, és világos, áttekinthető definíciókat ad a sportiskola és az utánpót-

lás-nevelés fejlesztésével foglalkozó alapítvány fogalmára, miközben meghatározza a kiemelt 

sportegyesületi státust is;

■ a szövetségi autonómia növelése érdekében nagyobb teret enged a belső döntéshozatali 

rendnek, többek között a szövetségre bízza a különböző szervezeti egységek alapításának, 

gazdálkodásának meghatározását;

■ a szövetségi és sportszervezeti szintű anomáliák megszüntetése érdekében meghatározza 

a vagyoni értékű jogok hasznosításának szabályait a szövetségek és tagszervezeteik vonat-

kozásában egyaránt;

■ egyszerűsíti és a szövetségek szabályozási körébe utalja a versenyrendszerek eddigi túlzóan 

bürokratikus szabályait.
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A külhoni magyar szülők életében az 
egyik első választásos döntés a gyermek 
óvodába íratása. Természetesen min-
denki a legjobbat szeretné gyermeké-
nek, azonban a hagyományos tényezők 
mellett az is fontos szempont, hogy 
magyar vagy helyi többségi óvodába 
kerül a gyermek. Az intézkedés célja, 
hogy a magyar óvodák színvonalát 
folyamatosan emelje, ezzel is arra bíz-
tatva a szülőket, hogy a magyar oktatási 
intézményt válasszák. Ez a nemzetpo-
litika szempontjából különösen fontos.  
A novemberi Magyar Állandó Értekez-
let ülésén elfogadott Magyar nemzet-
politika – A nemzetpolitikai stratégia 
kerete című dokumentum is kimondja , 
„…szükséges az is, hogy a magyar nem-
zetiségű gyerekek magyar iskolában 
tanuljanak”. A stratégia által meghatá-
rozott általános cél a külhoni magyar 
közösségek gyarapodása, e cél elérésé-

hez pedig egyik cselekvési területként 
a magyar nyelvű oktatás minőségének 
javítását jelölik meg. Az oktatás szín-
vonalának emelése versenyelőnyhöz 
juttathatja a magyar tannyelven tanu-
lókat, így nagyobb eséllyel íratják a 
szülők magyar tannyelvű intézménybe 
gyermekeiket – foglalja össze a magyar 
oktatás minőségének emelése kapcsán 
megfogalmazott cél indoklását a stra-
tégiai dokumentum.
A 2012 a külhoni magyar óvodák éve elne-
vezésű kezdeményezés egy programso-
rozat, amelynek legfontosabb célja, hogy 
hozzájáruljon a határon túli magyar 
tannyelvű intézmények fejlődéséhez, 
vonzóvá tételéhez. Erre a feladatra a 
Bethlen Gábor Alap költségvetéséből 
100 millió forintot különítenek el. Ahogy 
Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért fele-
lős helyettes államtitkár elmondta, első 
lépésben az óvodásokra és az óvodai 

beiratkozásra helyezik a hangsúlyt – arra 
a korra, amikor még a legfogékonyabbak 
a gyerekek. Ha gyermekkorban magyar 
oktatási intézménybe kerülnek elsőként, 
akkor nagyobb az esélye annak, hogy a 
későbbiekben magyar nyelven folytassák 
tanulmányaikat, magyar párt válassza-
nak, majd pedig gyermekeiket magyar-
ként neveljék föl.  
Az elképzelés szerint a méltán híres, 
egyedülálló magyar óvodapedagógiai 
módszereket kívánják elérhetővé tenni 
valamennyi külhoni magyar óvónő 
számára. A Nemzetpolitikai Államtit-
kárság egy Kárpát-medencei körutat 
indít, amelyen részt vesz a Csillagszemű 
Táncegyüttes. Timár Böske, az együt-
tes művészeti vezetője tanítványaival a 
világszerte elismert, az UNESCO által 
a legjobb megőrzési gyakorlatok regisz-
terébe felvett táncház-módszeren ala-
puló Timár-módszerrel szólítja meg a 

AlMAfAnövesztő nótA

gyökér adja fáját,  

Fája adja ágát,  

ága adja bimbóját, 

bimbó adja virágját, 

virág adja almáját, 

Dicsérjük a boldogságos szűz máriát!

szöveg: tóth nándor tamás, fotó: Pelsőczy Csaba

A Kim Nemzetpolitikai államtitkársága feb-

ruár 16-án elindította a 2012 a külhoni magyar 

óvodák éve című programot a határon túli 

magyar közösségek gyarapodása érdekében.  

Répás zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes állam-

titkár a magyarság házában jelentette be a kezdeményezést.

2012 a külhoni  magyar óvodák éve
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külhoni magyar óvodásokat a néptánc 
anyanyelvén. A körút további résztve-
vői Fábián Éva népzenész-pedagógus és 
Szabó Zoltán néprajzkutató-népzenész, 
az Óbudai Népzenei Iskola tanárai, akik 
a népmesék fantáziavilágából merítenek. 
„A mese igazából nem is oktatás, arra való, 
hogy gyönyörködtessen” – foglalta össze 
ars poeticáját Fábián Éva. A már har-
minc éve mesélő pedagógus óvónőként 
kezdte pályáját, a népmesék akkor vál-
tak élete meghatározó elemévé, amikor 
a néptánc-mozgalom részeként elindult 
az óvodában a gyermektáncház, annak 
szerkezetét viszont már Fábián Éva épí-
tette fel. A táncház része volt az énekes 
népi játékok eljátszása, az élő zenére való 
táncolás, valamint a népmesék hallga-
tása. Váltakozó foglalkozások töltötték 
ki a hatvanperces órát. Az egykori Kala-
majka zenekar énekesét óvodákba, álta-
lános iskolákba hívták az ország minden 
tájáról, sőt időnként a határon túlról is. 

A külhoni magyar óvodákban a prog-
ram logójában látható almafa ágán 
üldögélő kisfiú meséjét adják elő. A 
mesében a Duna Anyácska és Tisza 
Apácska locsolgatja a Duna–Tisza 
közén növő almafát, amelynek hét 
aranyalmájából hét leány szökken ki, 
akik férjhez mennek hét országba. Őket, 
a nővéreit látogatja meg a Szabó Zol-
tán dudazenéje által megszemélyesített 
Dudás Dömötör nevű kései kisöccsük, 
vagyis az almafa ágán üldögélő kisfiú. A 
gyerekek a mesehallgatás alatt mindig 
hozzászövik a meséhez a különböző, 
hozzájuk köthető elemeket. A történet 
számos ponton változhat, hiszen „[…] 
könnyebb a gyerekek érdeklődését fenn-
tartani, ha bevonjuk őket. Ma divatos 
szóval ezt interaktív mesélésnek nevezik, 
de számomra ez magától értetődő volt az 
elmúlt harminc év során.”  ■

Megkezdte működését a Civil Együttmű-
ködési Tanács (CET), mely tavaly június 
5-én alakult Budapesten, több mint har-
minc alapító taggal. A CET Fóruma (a 
tagszervezetek tanácskozása, a tanács 
legfőbb szerve) első plenáris ülését 2011. 
december 9-én a Parlament Felsőházi 
Termében tartotta. Az ülésen 350 civil 
szervezet vett részt hazánkból, a szom-
szédos országokból, valamint a diaszpó-
rából. Maga a CET a Kárpát-medencében 
és a diaszpórában élő magyar közösségek 
civil szervezeteinek önkéntes társulásá-
val létrejött, nyitott érdekképviseleti 
szervezete, amely közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, pártoktól 
független. A budapesti székhelyű szer-
vezet különböző szakcsoportokat léte-
sít a Kárpát-medence régióiban, mivel 
működési területe a magyarok lakta 
régiók és a diaszpóra-magyarság szál-
láshelyei. Legitimitását biztosítja a részt 
vevő, önálló jogi személyű szervezetek, 
a demokratikusan választott képviselet, 
továbbá az önkormányzatiságon alapuló 
tevékenység. A tanács célja a magyaror-
szági és határon túli magyar civil szervez-
tek, diaszpórában élő magyarok egyesü-
letei számára a cselekvő együttműködés 
szervezése, a magyar nemzettudat erő-
sítése, a szellemi honvédelem, valamint 
a tagszervezetek egymás közötti (civil-

civil) és a magyar kormányzattal való 
kapcsolatrendszer fejlesztése – azaz az 
egységes és egészséges nemzettudaton 
alapuló nemzetépítés.
A Civilek Napján megrendezett Határ-
talanul Civil című konferencián Latorcai 
Csaba, a KIM nemzetiségi és civil társa-
dalmi kapcsolatokért felelős helyettes 
államtitkára a Kárpát-medence minden 
tájáról érkező vendégek előtt ismertette 
az új civiltörvényt. „A cél az, hogy a civil 
szervezetek önállóságának jogi keretei és 
pénzügyi forrásai biztosítottak legyenek, 
ezáltal akadálymentesüljön működésük” – 
fejtette ki. A helyettes államtitkár bemu-
tatta a közhasznúság új feltételeit, az 
állami és önkormányzati tevékenységet 
folytató civil egyesületek immár köny-
nyebben válhatnak közhasznúvá. Jelen 
volt a február 1-jei konferencián a CET 
elnöke, Csizmadia László is, aki méltatta 
a civil szektort biztos alapokra helyező új 
Alaptörvényt, illetve a közpénzek igazsá-
gos elosztását garantáló új civiltörvényt. 
Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kuta-
tóintézet igazgatója előadásában hang-
súlyozta a civil szféra szerepét a határon 
túli magyar közösségek életében – ennek 
jogi hátterét teremtette meg az új civil-
törvény. A lehetőségek tehát adottak, a 
feladat elvégzése innentől a társadalomra 
vár.  ■

Civilek, közösségek, 
külhoniak
„Nihil de nobi, sine nobis”  
– semmit rólunk, nélkülünk
szöveg: tóth nándor tamás, fotó: botár Gergely
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Az egyszerűsítési honosítási eljárás egy 
valódi sikertörténet. „Kevés olyan projekt 
van, amelyet vadonatújonnan kellett bein-
dítani és ekkora nagyságrendben, ennyi 
hivatalnak (külképviseletek, polgármesteri 
hivatalok, kormányhivatalok, rendőrség, 
nemzetbiztonsági szolgálatok, KEK KH, 
BÁH, KIM, KEH stb.) kellett zökkenő-
mentesen együttműködnie” – hívja fel a 
figyelmet Wetzel Tamás az egyszerű-
sített honosítási eljárás bevezetésével 
kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős 
miniszteri biztos. Egy év alatt 77 külkép-
viseleten, 1325 polgármesteri hivatalban, 
a Bevándorlási és Állampolgársági Hiva-
tal 23 ügyfélszolgálatán és a kormány-
ablakoknál is nyújtottak be kérelmeket, 
amely már a 220 ezres számot is átlépte 
(2010-ben még csak 3 257 darab volt!). Mai 
napig több mint 120 ezer magyar állam-
polgárral gyarapodtunk, ennyien tettek 
állampolgársági esküt. A visszaesésnek 
nyoma sincs. A miniszteri biztostól 
megtudtuk, hogy „második és harmadik 
hullámok indulnak be, mivel az emberek 
a rokonaiknak, szomszédaiknak megmu-

tatják a honosítási okiratukat vagy épp a 
magyar útlevelüket, beszámolnak a pozitív 
tapasztalatokról. A sikert fokozza a magyar 
közigazgatás maximális empátiával való 
hozzáállása az eljáráshoz.” A lelkesedés 
olyannyira töretlen, hogy tavaly február-
hoz képest az idén ugyanezen időszakban 
pár százzal több kérelem érkezett be a 
hivatalokhoz. A legnépszerűbb ügyfél-
szolgálati pontok a határ menti telepü-
lések mellett továbbra is Csíkszereda, 
Szabadka és Kolozsvár, de szép számmal 
érkeznek kérelmek a tengerentúlról is.
„A közigazgatásban általában egy hatá-
rozattal, éppenséggel bírságkiszabással ér 
véget egy eljárás. A honosítás ettől jócskán 
eltér, teljesen más a hangulata. Számos 
szívszorongató eskütételt rendeztek itt-
hon és külföldön egyaránt, ahol megha-
tott emberek vallottak magyarságukról és 
büszkén meséltek visszaszerzett állampol-
gárságukról. Ezek az események összehoz-
zák a nemzetet” − hívja fel a figyelmet a 
miniszteri biztos. Az eljárás megerősí-
tette a helyi magyar közösségeket is. Ez 
alól nem kivételek a magyar pártok sem, 

amelyek bár sok esetben nem is beszél-
nek egymással, a honosítás kérdésében 
mégis megtalálják a közös hangot. Arra is 
akad precedens − főleg az olyan térségek-
ben, ahol a magyarok nagyon szétszór-
tan élnek (például Szerémség) −, hogy a 
helyi szervezetek magyar tanfolyamokat 
indítanak, hogy megfelelő szintre hozzák 
az ott élők nyelvtudását. Nem szabad 
elfelejteni azt sem, hogy az októberben 
útjára indított Nemzeti Regiszterhez 
is egyre többen csatlakoznak. A kére-
lem leadásánál és az eskütételnél van 
lehetőség erre, mellyel sokan élnek is. A 
honosítási eljárás további pozitív hatása 
a testvérvárosi kapcsolatok szorosabbra 
fűzése.

többen vagyunk
A 100 ezer név-visszamagyarítási kére-
lem csak egy részét adja annak a hatal-
mas mennyiségű papírnak (a mellék-
letekből 1,5 millió felett járnak), mely 
az eljárás keretében utazik Budapestre 
és vissza.  Igazi csoda, hogy − ha egyéb 
probléma nem merült fel − a hiánytalan 

szorosabb 
összetartozás

szöveg: Vida Sándor, fotó: Pelsőczy Csaba

Az egyszerűsített honosítási eljárás egy igazi közigazgatási 

sikertörténet. Az állampolgársági kérelmek száma egy év eltel-

tével sem csökkent, sőt a tavaly februárinál is több kérvény 

érkezett be az idén ugyanezen időszakban. A megható átadási 

ünnepségek és a nemzeti összetartozás erősítése csak néhány 

példa a honosítás számtalan hozadéka közül.

  közszolgálat
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kérelmeket a törvényben meghatározott három hónap alatt 
minden esetben sikerült a magyar közigazgatásnak feldolgoz-
nia. Ez azért is kiemelkedő, mivel minden honosítást meg-
előz egy közbiztonsági, nemzetbiztonsági és terrorelhárítási 
ellenőrzés. Kb. ezres nagyságrendben azonban elutasítások is 
történtek. Az okok közt találkozhatunk a biztonsági problé-
mákkal, a nyelvtudás hiányával, vagy éppen azzal, hogy a fel-
menők egykori magyar állampolgárságát nem tudta igazolni 
a kérvényező. A hibásan kitöltött kérvények száma elenyésző. 
Ez annak is köszönhető, hogy a Külügyminisztérium és a KIM 
erdélyi, szerbiai, horvátországi és szlovéniai civil szervezetekkel 
kötött együttműködési megállapodásokat. A minisztériumok 
számos segédanyagot adtak, útmutatót nyújtottak a külföldi 
NGO-k számára, továbbá tanfolyamokat is szerveztek az ott 
dolgozóknak. 
A megnövekedett számú külföldön élő régi-új magyar állampol-
gár a választójogi törvény változásával egy újabb problémát vet 
fel. Több százezer választónak kell biztosítani a lehetőséget a 
következő szavazáson. Sok helyen mindent újonnan kell meg-
teremteni. Egyelőre még nincs fix, kész koncepció, hogy a sze-
mélyes voksolás mellett elektronikusan és levélben is lehessen 
szavazni. A megoldáson azonban már gőzerővel dolgoznak a KIM 
munkatársai. A kihívás nem kicsi, hiszen jelen állapotok szerint 
a 2014-es választáson csak „Romániában mintegy 300 ezer magyar 
állampolgárnak kellene két külképviseleten szavaznia” – figyelmez-
tet Wetzel Tamás.
A honosítási kérelmet benyújtók között vannak, akik már eleve 
Magyarországon éltek, de a bonyolultság és a magas költségek 
miatt nem tudták eddig megszerezni a magyar állampolgársá-
got. Ők már gyakorlatilag teljes mértékig integrálódtak a magyar 
társadalomba. Másik csoportot alkotnak, akik érzelmi okból sze-
rezték vissza magyarságukat. Ilyen volt az elsők között jelentkező 
104 éves, New Yorkban élő id. Pákh Sándor is. Kisebb számban 
vannak, akik a honosítás után Magyarországon telepednek le. 
Akárcsak azok, akik fejében a magyar útlevél adta lehetőségek 
kihasználása a motiváló tényező. Utóbbiak szívesen utaznak 
Nyugat-Európába vagy még messzebb tanulás vagy munkavál-
lalás céljából. Wetzel Tamás szerint azonban nagy elvándorlással 
mégsem számolhatunk. 

galiba a szomszédokkal
A szomszédos országok zömében nem okozott problémát a tavaly 
bevezetett eljárás. A legnagyobb összetűzés Szlovákiával van az új 
állampolgársági törvény miatt, mely szerint az az abszurd helyzet 
is előállhat, hogy valaki hontalan lesz. Az eljárás értelmében az 
illető egy levelet kap, melyben leírják, hogy törölték őt a nyilván-
tartásból és jogorvoslatra nincs lehetőség. Valamivel több mint 
húsz honosított veszítette el szlovák állampolgárságát ily módon. 
Azonban a kétszáz főt is meghaladja az ugyanezen problémá-
val küzdő német, osztrák, cseh vagy amerikai állampolgárságot 
szerzett, döntően szlovák nemzetiségűek száma. Súlyosan ellent-
mondásos a szlovák gyakorlat, csak reménykedni tudunk, hogy a 
március 10-i szlovák parlamenti választások változtatni fognak 
a helyzeten –hangsúlyozza a miniszteri biztos.
Tavaly májusban egy rövid ideig Ukrajnában is gondot okozott 
az egyszerűsített honosítás. Tudniillik a helyi nemzetbiztonsági 
szolgálat nem nézte jó szemmel az új módszert. Komolyabb prob-
lémák azonban itt nem voltak.  ■

KözSzolgálAT HATáRTAlANul  || 
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A Székelyföld egészen napjainkig jellem-
zően magyar többségű területe alapné-
pességét még az Árpád-házi királyaink 
telepítették be a Keleti-Kárpátok nyu-
gati lejtőire. Évszázadokon át Magyaror-
szág keleti peremvidékét védték, ennek 
viszonzásaképpen jellegzetes területi 
autonómiát és kollektív szabadságjogo-
kat élveztek. A feudalizmus nem is tudott 
jelentősebben artikulálódni ebben a tér-
ségben egészen a 16. század végéig. Az 
erdélyi fejedelemség idején lakosságá-
nak jelentős része jobbággyá vált, majd 
az osztrákok a 18. században megfosz-
tották kiváltságjogaiktól, s erőszakkal 
határőrezredeket szerveztek Gyergyóban, 
Csíkban, Kászonokban és Háromszéken. 
Területe adminisztratív szempontból a 

következő kisebb egységekre tagolódott: 
Aranyosszék, Marosszék, Udvarhelyszék, 
Csíkszék és Háromszék. Az egyes székek 
élén királybíró állott. A szabad székely 
faluközösség önmaga irányította sorsát, 
saját maga választotta elöljáróit. A rendi 
korszakban egy székely falu társadalma 
főemberekből, lófőkből és gyalogosokból 
állt. A főemberek és lófők jelentős része 
a 16–17. században nemesi címet szerzett, 
így a székely falvak szabad rétegei mel-
lett jobbágyok és zsellérek is megjelen-
tek egyre nagyobb számban. Az 1764-es 
madéfalvi veszedelem után a székely fal-
vak kettős, polgári és katonai vezetés alá 
kerültek. Katonai erényeiket különösen az 
1848–49-es szabadságharc idején csillog-
tatták meg. Ez azt is eredményezte, hogy 

a magyar társadalom figyelme fokozot-
tan a székelység felé fordult a honvéde-
lemben játszott kivételes szerepük miatt. 
Jellegzetes társadalmát, kultúráját az 
értelmiségiek elsősorban a 19. század 
közepén fedezték fel. Az ószékely klasszi-
kus népballadákat Kriza János gyűjtötte 
össze Vadrózsák (Kolozsvár, 1863) című 
kiadványában. A székely kultúra, társada-
lom mitizálásában és népszerűsítésében 
nagy szerepet játszott Orbán Balázs, aki 
1868–1873 között hat kötetben jelentette 
meg a Székelyföld leírása című természet-
rajzi, történeti, régészeti és néprajzi mun-
káját. Népmeséit Benedek Elek gyűjtötte 
össze, majd átdolgozva a magyarság köz-
kincsévé tette. Népdalait és népzenéjét 
Bartók Béla és Kodály Zoltán fedezte fel. 

madéfalvától a tanorkapukig
szöveg és fotó: Pozsony ferenc

A történelmi magyarország területén élő nemzetiségeket bemutató sorozatunkat 

székelyfölddel folytatjuk. A hányatatott sorsú székelység történetét ismertető írá-

sunkban áttekintjük az erdélyi nép életét a madéfalvi veszedelemtől a tanorkapukig.
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Érdekes, hogy a Székelyföld egyik leg-
kutatottabb része Háromszék, amely-
nek folklórját (balladáit, dalait, meséit, 
szokásait) Balázs Márton, Konsza Samu, 
Albert Ernő, Gazda Klára s jómagam 
gyűjtöttük össze. Régebbi népzenéje 
és néptáncai elsősorban Marosszéken, 
Sóvidéken és Felcsíkon maradtak meg 
a legélőbb formában. 
A Székelyföld természetrajzi viszonyai 
alapvetően meghatározták az itt élők 
tárgyi kultúráját. A hegylábaknál fekvő 
településeken a székelyek elsősorban 
állattenyésztéssel, erdőkiéléssel, gyűj-
tögetéssel és vadászattal foglalkoztak, 
éppen ezért jóval archaikusabb kultúrát 
őriztek meg. Marosszék, Udvarhelyszék 
és Háromszék területe már alkalmasabb 
volt a földművelésre, ezért napjainkban 
is ezek a legpolgáriasultabb székely vidé-
kek, s nem véletlen, hogy nagyjából ezen 
a területen terjedt el a protestantizmus 
is. Elsősorban a Hargita hegység körüli 
részek (Gyergyói-medence, Fel- és Alcsík, 
Kászoni-medence, Felső-Háromszék) 
lakossága a hitújítás korában is folyama-
tosan római katolikus hiten maradt. A 
homogén katolikus vidékek egyházi, val-
lásos, művelődési és oktatási centruma 
elsősorban Csíksomlyó volt, de jelentős 
szerepet játszottak még a Mikházán, 
Székelyudvarhelyen, Szárhegyen, Esztel-
neken és a Kantában működő ferences 

kolostorok is. A reformátusok kollégiu-
mot működtettek Székelyudvarhelyen és 
Sepsiszentgyörgyön, míg az unitáriusok 
Székelykeresztúron alapítottak főgimná-
ziumot. 
Jelentősebb városi központtá csak Maros-
vásárhely fejlődött az önálló fejedelemség 
megalakulása, majd az 1867-es kiegyezés 
után. Udvarhely, Székelykeresztúr, Gyer-
gyószentmiklós, Csíkszereda, Sepsi-
szentgyörgy, Kézdivásárhely, Barót 
azonban megrekedtek a céhes kézmű-
ipar szintjén. A Székelyföld fejlődésén 
nagyot lendített a 19. század végén meg-
épített vasúthálózat, ami elsősorban a 
fakitermelést és -feldolgozást segítette 
elő. Mivel az iparosítás és az urbanizáció 
megkésett ebben a térségben, a székelyek 
közül sokan más vidékekre vándoroltak. 
Folyamatosan telepedtek át a Kárpátok-
tól keletre fekvő moldvai magyar fal-
vakba, ugyanakkor sokan dolgoztak a 
szászföldi városok mestereinél és falusi 
gazdáknál, mások pedig óromániai 
városokban keresték meg kenyerüket a 
kiegyezést követő évtizedekben. Ezek a 
folyamatos kilépési gyakorlatok foko-
zatosan azt eredményezték, hogy a szé-
kelyföldiek kultúrája rendre nagyon sok 
új hatást fogadott be.
A Székelyföld belső adminisztratív 
egységei, felekezeti tömbjei, az eltérő 
természeti viszonyok változatos tárgyi 

kultúra kialakulását eredményezték, 
melynek pár eleme (pl. födött kapuk, 
kopjafák) a polgári nemzetépítés kere-
tében szimbolikus jelentéseket is nyert. 
A székely portákat festett és faragott, 
kötött, galambbúgos kapuk díszítették. 
A falvak bejáratát falu- vagy tanorka-
puk zárták el. Egészen a közelmúltig, 
az 1962-es kollektivizálásig fennma-
radtak a székelyföldi földközösségek. 
Erdély észak-nyugati felétől itt gyökere-
sen eltérő tejelosztási és pásztorkodási 
rend működött. Gazdasági életükben 
nagy szerepet játszott a csűrös rendszer, 
amelyben a téli szénatakarmányt tárol-
ták. A székely házak fenyőgerendákból 
épültek, majd szalmával, zsendellyel 
vagy dránicával födték be azokat. Jel-
legzetes tüzelőszerkezetük egészen a 
19. század végéig a nyitott, csempékből 
álló kandalló volt. Jelentős fazekas köz-
pontok működtek a céhes vásárhelyeken, 
valamint falvakon: pl. Korondon, Csík-
dánfalván, Csíkmadarason, Küsmö-
dön, Bereckben stb. A festett bútorok 
egészen a 19. század közepéig lakásaik 
díszét alkották. Jól működő bútorfestő 
központ volt az udvarhelyszéki Vargyas 
és Homoródalmás. Azonban a polgá-
riasultabb vidékeken viszonylag korán 
és gyorsan elterjedtek a városi eredetű, 
polgári bútorok. Lakásaikban a vetett 
ágyak egészen a 20. század közepéig 
fennmaradtak, míg csergéket és festé-
keseket csak a 19. század végéig készítet-
tek. Elzártabb csíki, kászoni falvakban 
gyapjúból még napjainkban is szőnek 
színes, geometrikus mintázatú festékes 
szőnyegeket és takarókat. A különböző 
székeknek hajdanán jellegzetes viselete 
volt. Egészen a 19. század végéig házi-
lag állították elő a gyapjúszöveteket, 
valamint a kender- és a lenvásznakat. 
A 18. század idején, a határőrezredek 
megszervezése után, a férfi viseletek 
már katonásabbakká és feszesebbekké 
váltak. A 19. század végén a városok 
felől villámgyorsan elterjedtek a pol-
gári ruhadarabok. Az első világháború 
idején nagymértékben egységesült a fér-
fiak viselete. A két világháború közötti 
időszakban értelmiségi beavatkozásra 
nagyon sok faluban felújították a haj-
dani ünnepi viseleteket. Vallásos (pl. 
csíksomlyói búcsú) és nemzeti ünnepek 
(pl. ezer székely leánytalálkozók) alkal-
mával értelmiségiek kezdeményezésére 
megújított „székely ruhát” viseltek.  ■
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Mióta elmélyült egyes eurózóna-tagálla-
mokban a költségvetési válság, és számos 
ország a közösség segítségével próbál kika-
paszkodni az eladósodottság szakadéká-
ból, ráadásul stagnál az uniós gazdaság 
egy jelentős része, igencsak felpörgött az 
egész intézményi gépezet. Nagyon aktuá-
lis, kifejezetten gyakorlatias kérdésekben 
is dönteni kell hónapról hónapra, így mind 

az Európai Bizottság előkészítő munkája, 
mind a miniszteri tanácsok egyeztetési 
aktivitása erősödött. Az Európai Tanács 
pedig folyamatos döntéskényszerben van 
aktuális pénzügyek terén éppúgy, mint 
a gazdasági stabilitást erősíteni próbáló 
megállapodásokat illetően.
Egyelőre tehát úgy tűnik, nem az euro-
szkeptikus forgatókönyvek szerint alakul 

az integrációs történet. Természetesen 
a dolgok pillanatnyi állása nem zárja ki, 
hogy akár a közeljövőben más irányba for-
duljanak a folyamatok, de az eddigiekben 
sokkal inkább az integráció erősítésének 
eltökéltsége tükröződött az akaratban, az 
intenzitásban és a kompromisszumkész-
ségben is. Ilyen szellemben értékelte a 
történések lényegét február 6-án, a berlini 

egy gyakorlati következménye egészen biztosan van az európai politikai életben 

a gazdasági válság többirányú elmélyülésének: elképesztő módon aktivizálta az 

európai tanácsot, azaz a tagállamoknak a végrehajtó hatalomért felelős vezetőit 

magába foglaló testületet. se szeri, se száma az üléseknek, jóllehet békésebb 

időkben négy találkozó elég volt számukra egy évben, hogy meghozzák stratégiai 

politikai döntéseiket. Ugyanis a lisszaboni szerződések (mert ne feledjük, kettő 

van belőlük!) szerint ez utóbbi, azaz a távlatos határozatok meghozatala a magas 

szintű vezetők fő feladata.

válságcsökkentő menetben 
az unió intézményei
szöveg: boros László, fotó: európai tanács
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válságcsökkentő menetben 
az unió intézményei
szöveg: boros László, fotó: európai tanács

A válság elmélyülése nem 

engedi, hogy az évtizedekig 

megszokott lassúsággal 

csordogáljanak a 

döntéshozatali folyamatok. 

Humboldt Egyetemen tartott előadásában 
Herman van Rompuy, az Európai Tanács 
elnöke is: „Ebben a sorsdöntő helyzetben az 
európai vezetők kötelességüknek érezték a 
beavatkozást, és ezzel egyértelműen új szintre 
emelkedett a közös felelősségvállalás. Ez az új 
felelősségtudat pedig … éppen hogy erősebbé 
teszi majd az európai integrációt.”
A nyilvános és a színfalak mögötti egyezte-
tések, a testületi és személyes tárgyalások 
végeláthatatlan sorát két formális esemény 
színesítette. A nagyobb publicitás, a világ-
sajtó és a világpiac kiemelt érdeklődése 
természetesen ezek közül a január 30-i 
csúcstalálkozónak járt. De a február 2-án, 
az euróövezetet alkotó országok nagyköve-
tei által Brüsszelben aláírt, az Európai Sta-
bilitási Mechanizmus (ESM) létrehozásá-
ról szóló új szerződés is rendkívül jelentős 
egész Európa jövője szempontjából.
Mit érdemes tudnunk a két, egymáshoz 
időben közel eső rendezvényről? Az Euró-
pai Tanács tagjainak immáron sokadik 
csúcstalálkozója sikeres kompromisz-
szummal zárult. Ennek eredményeképpen 
az EU tagállamai véglegesítették a gazda-
sági és monetáris unióbeli stabilitásról, 
koordinációról és kormányzásról szóló 
új szerződést. A megállapodás nyomán 
a tagállamok három csoportja különböz-
tethető meg. Miután az Egyesült Királyság 
és a Cseh Köztársaság nem csatlakozott a 
szerződéshez, ez a két ország a legkülső 
kört alkotja. Természetesen a kimaradás 
nem azt jelenti, hogy a két tagállamnak 
semmi köze nem lesz a szerződésben 
szabályozott folyamatokhoz, de mindkét 
ország számára, egymástól különböző 
módon és mértékben, vannak a paktum-
nak – jelenleg – nem elfogadható elemei. 
Ám sem Nagy-Britannia, sem Csehország 
vezető pénzügyi és politikai körei nincse-
nek ellene a költségvetési és eladósodási 
fegyelem szigorításának, csak nem fel-
tétlenül a szerződésben rögzített módon 
képzelik azt el.
Az országok második körét azok a tagálla-
mok alkotják, amelyek aláírják majd a meg-
állapodást, de nem tagjai az euróövezet-
nek. Ide tartozik Magyarország is. Ennek 
a nyolctagú csoportnak kettős pozíciója 
lesz a hatályba lépés után. Bizonyos költ-
ségvetési eljárások és automatizmusok szá-
mukra is érvényesekké válnak, míg a ren-
delkezések többi része akkor vonatkozik 
majd rájuk, ha az eurózóna tagjaivá válnak.
Értelemszerűen az eurót már bevezetett 
országok alkotják a harmadik, messze 

legnagyobb kört a szerződő felek között. 
Ezekre az államokra kezdettől minden 
szerződési pont vonatkozik majd, emi-
att is nagyon fontos, hogy a monetáris 
övezet minden tagja csatlakozik a meg-
állapodáshoz. A szerződés immár jogi 
erővel rögzíti, hogy az eurózóna tagálla-
mai évente legalább két alkalommal ülé-
seznek, és egyszerű többségi szavazással 
megválasztják az euróövezeti csúcstalál-
kozó elnökét. Az ülésekről rendszeresen 
jelentést tesznek az Európai Parlament-
nek. 
A szerződés aláírására márciusban kerül 
sor, hatályba pedig akkor lép, ha legalább 
tizenkét euróövezeti tagállam megerősí-
tette. Ettől kezdve nemzetközi megállapo-
dásként jogilag kötelező erővel rendelke-
zik, és minden olyan uniós tagállam előtt 
nyitva áll aláírásra, amely annak nem kez-
dettől részese. A cél az, hogy a szerződés a 
hatálybalépésétől számított öt éven belül 
beépüljön az uniós jogba.
A másik, február 2-án aláírt megállapo-
dásban éppen az a legfontosabb, hogy 
átmeneti válságkezelési eszköz helyett 
egy állandót hoztak vele létre. Eddig 
az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz 
(közkeletű angol rövidítése ESFS) töl-
tötte be ideiglenesen a pénzügyi stabi-
litás fenntartását segítő szerepet, most 
felváltja a végleges megoldás, az Európai 
Stabilitási Mechanizmus. Az Európai 
Stabilitási Mechanizmust az e célból 
létrehozott nemzetközi pénzügyi szer-
vezet működteti majd. A luxemburgi 
székhelyű pénzintézet azokban az ese-
tekben nyújt támogatást az eurózóna 
országainak, amikor ezt a pénzügyi sta-
bilitás megőrzése megkívánja. A tervek 
szerint a szervezet idén júliusban kezdi 
meg működését.
Az Európai Stabilitási Mechanizmus lét-
rehozásáról szóló szerződést az euróöve-
zetet alkotó országok eredetileg 2011 júli-
usában írták alá, ám az érintettek azóta 
több ponton módosították a szöveget 
annak érdekében, hogy a válságkezelési 
mechanizmus hatékonyabbá váljon. Az 
eurózónába tartozó országok mindegyike 
tagja lesz az Európai Stabilitási Mecha-
nizmusnak. Az euróövezeten kívüli uniós 
tagországok ugyancsak részt vehetnek 
majd a stabilitás megőrzését szolgáló 
pénzügyi segítségnyújtási műveletek-
ben. Az európai stabilitási mechanizmus 
működtetéséhez gazdag eszköztár áll 
majd rendelkezésre. Az ESM 

• hitelt juttathat a tagoknak, 
• elővigyázatossági pénzügyi támogatást 

biztosíthat, 
• államkötvényeket vásárolhat a kedvez-

ményezett tagállamoktól az elsődleges 
és másodlagos piacokon,  

• kölcsönt nyújthat a pénzintézetek feltő-
késítéséhez.

Az Európai Stabilitási Mechanizmus hitel-
keretét a felek rendszeresen felül fogják 
vizsgálni. Az ESM hitelezési kapacitásá-
nak felső határa jelenleg 500 milliárd euró. 
Az állam-, illetve kormányfők (lapzártánk 
után) március 1-jén újra áttekintik majd, 
hogy megfelelő-e ez az összeghatár.

A nagykövetek aláírták a megállapodást, 
ezzel teljesült a nemzetközi jogi szerződé-
sek egyik feltétele, szakmai kifejezéssel a 
parafálás. Hatályba azonban csak akkor 
léphet, ha a másik előfeltétel, a ratifikálás is 
lezajlik. Ennek során a szerződő felek saját 
állami joguk részévé teszik a megállapo-
dást. Az ESM-ről szóló szerződés várható 
hatályba lépése szintén júliusban lesz, ami 
egy évvel korábbi időpont, mint ahogy ere-
detileg tervezték. 
Ez is kiinduló tételünket, az események lát-
ványos és hatékony felpörgését mutatja. A 
válság helyenként drámai elmélyülése nem 
engedi, hogy az évtizedekig megszokott las-
súsággal csordogáljanak a döntéshozatali 
folyamatok. Úgy tűnik, a veszély nem pánikot 
keltett, hanem a megszokottnál jóval gyor-
sabb cselekvésre, kifejezetten előremenekü-
lésre ösztökélte a felelős vezetők zömét.
Az elmozdulások ráadásul nemcsak egy-
irányúak. Február 10-én és 14-én ismét volt 
két csúcstalálkozó, de ezúttal nem az Euró-
pai Tanács keretében Brüsszelben, hanem 
Újdelhiben és Pekingben. Az EU–India, 
majd az EU–Kína csúcstalákozókon vett 
részt Herman van Rompuy és José Manuel 
Barroso. A két ázsiai óriás ma kulcsszere-
pet tölt be a világgazdaság alakításában. A 
felpörgött európai döntéshozatali folyama-
tokban velük is számolni kell.  ■
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Az Európai Unió egyik legsikeresebb 
és legnépszerűbb mobilitási programja 
1987-es induláskor 3244 fiatal utazha-
tott tizenegy országba.A kiutazók száma 
mára már a 2,5 milliót is meghaladta. Az 
országok és a lehetőségek köre is bővült. 
A 27 uniós tagállam mellett immár Hor-
vátországba, Izlandra, Liechtensteinbe, 
Norvégiába, Svájcba és Törökországba is 
ellátogathatnak a hallgatók, a tanárok és 
más felsőoktatási dolgozók. A program 
népszerűsége töretlen, évről évre több 
állampolgár pályázott. Mindig történt 
valami újdonság, a lehetőségek egyre 
bővültek. A kezdetektől jól ismert Eras-
mus résztanulmányok mellett néhány éve 
külföldi szakmai gyakorlatok elvégzésére 
vagy néhány hetes intenzív szakmai prog-
ramokon, nyelvkurzusokon való részvé-
telre is kaphatunk támogatást. A legnép-
szerűbb célországok európai szinten Spa-
nyolország, Franciaország, Németország, 
Olaszország és az Egyesült Királyság. A 
legtöbb ösztöndíjas is ezekből az orszá-
gokból kerül ki.  Magyarország esetében 
Németország, Spanyolország és Francia-
ország a legnépszerűbb.
A 25. évforduló alkalmából rendezett 
ünnepségsorozat nyitánya január végén 
Brüsszelben volt, ahol Androulla Vassi-
liou oktatásügyért, kultúráért, többnyel-
vűségért és ifjúságpolitikáért felelős biz-

tos elmondta: „Az Erasmus lehetővé tette 
a fiatalok számára, hogy megváltoztas-
sák az életüket, széles látókörre tegyenek 
szert, fejlesszék idegennyelv-tudásukat 
és készségeiket. Arra is alkalmat ad, hogy 
a hallgatók és oktatók betekinthessenek 
más országok felsőoktatási rendszerébe 
és hazavihessék az ott bevált elgondolá-
sokat.” José Manuel Barroso köszöntőjé-
ben azt írta: „A program önbizalmat ad 
és lehetőségeket kínál az ifjúság számára, 
hogy olyan országokban dolgozzanak, 
ahol megfelelő munkahelyek állnak a 
rendelkezésre.” A 25 éves évforduló alkal-
mából, résztvevő országonként egy-egy 
oktatót és volt hallgatót neveztek ki Eras-
mus nagykövetnek. Minden nagykövet 
esetében elvárás volt, hogy évtizedes 

szakmai tapasztalattal rendelkezzenek, 
hogy a program hatásait a szakmai életút 
és sikerek fényében értékeljük. Magyar-
országról Dudás Ferencné Máriára, az 
Óbudai Egyetem Nemzetközi Mobili-
tási Központjának igazgatójára és Bakos 
Piroskára, az MTVA szerkesztő-műsor-
vezetőjére, a magyar uniós elnökség volt 
szóvivőjére esett a választás. A nagyköve-
tek feladata, hogy népszerűsítsék a prog-
ramot hazájukban és európai szinten is. 
A 2007–2013-as költségvetési ciklusban 
3,1 milliárd euró áll rendelkezésre. Ez 
az összeg a 2000–2006 közötti korábbi 
keret háromszorosa, de az ambició-
zus céloknak megfelelően 2014–2020 
között ezt még tovább szeretnék 
emelni. Az Európai Bizottság most 

|| eu-napló    közszolgálat

A nagy európai vándorlás
25 éves az erasmus
szöveg: Vida Sándor, fotók: eb

Negyedszázados fennállása alatt egyre több és több hall-

gató és oktató utazhatott más országba tanulás, szakmai 

gyakorlat vagy oktatás céljából. Az európai Unió egyik 

legsikeresebb és legismertebb programjának neves évfor-

dulója alkalmából. A neves évforduló alkalmából számos 

ünnepséget rendeznek világszerte. A kiutaztatás sem állt 

le. gőzerővel dolgoznak mind az európai bizottságnál, a 

Nemzeti irodáknál és a felsőoktatási intézményekben is, hogy 2020-ra ötmillió szerencsés 

állampolgár vehessen részt a programban, melyet immár 66 nagykövet is erősít.

forrás: ec.europa.eu és tpf.hu

Az erasmus program adatai:

  Kiutazók száma ösztöndíjak átlagértéke
 időtartam magyarországon 2009/2010-ben  
  2009/2010-ben (fő)  (euró)

hallgatók  3–12 hónap 4164 360 / hó
oktatók 1 nap–6 hét 1076 556
munkatársak 1 nap–6hét  395 804
Intenzív programok 10 nap–6 hét  n. a. n. a.
Intenzív nyelvi kurzusok 2–6 hét  228 n. a. 
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készíti elő az Erasmus folytatását és 
annyira sikeresnek ítéli az Erasmus-
modellt, hogy a következő időszak 
egész programját az Erasmusról 
javasolja elnevezni.  A következő 
költségvetési ciklustól hatályba 
lépő Erasmus for All (Erasmus Min-
denkinek) egyesíti az Európai Unió 
valamennyi oktatási, képzési, ifjúsági 
és sportprogramját (Erasmus, Leo-
nardo da Vinci, Comenius, Grundt-
vig, Fiatalok lendületben, Erasmus 
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, 
valamint az iparosodott országokkal 
fenntartott kétoldalú együttműkö-
dési program). Az új program célja 
jelentősen növelni a jelenlegi részt-
vevőszámot. A következő költségve-
tési ciklus végére legalább ötmillió 
embernek szeretnének lehetőséget 
adni külföldi tanulmányokra, kép-
zésekre vagy épp oktatásra. Az idén 
több mint 250 ezer hallgatónak ada-
tik meg a lehetőség, hogy hosszabb-
rövidebb időt külföldön töltsön. Ami 
a változásokat illeti, „nagyon sok még 
a nyitott kérdés. Egy biztos, a Bizott-
ság meg akarja tartani a programot 
és növelni akarja az ehhez rendelt 

pénzeket. Nagyon nagy viták 
vannak jelenleg, hogy mennyire 
legyen összekombinálva az Eras-
mus más mobilitási programok-
kal és mennyi támogatást kapja-
nak az egyes programok, az biz-
tos, hogy az Erasmusra kiemelt 
figyelem hárul” − tudtuk meg 
Dudás Ferencné Máriától. 
Az Erasmus egyik legnagyobb 
hiányosságaként szokták emlí-
teni, hogy a hátrányos helyzetű 
hallgatók nem tudnak részt 
venni benne. Az ösztöndíjak 
összege jelenleg ugyanis nem 
olyan magas, hogy önerő nélkül 
bárki, bárhol kijöjjön belőle. Ne 
gondoljuk azért azt sem, hogy az 
Erasmus a gazdag diákok klubja. 
A statisztikák szerint ugyanis a 
résztvevők 80 százaléka a család-
jában elsőként tanul külföldön. 

„A pénzügyi keret növelése lehe-
tőséget teremtene az ösztöndíjak 
emelésére és ez még szélesebb kör 
számára nyitná meg a részvétel 
lehetőségét. Ezzel párhuzamosan 
következetesebben érvényesíteni 
kell a külföldön szerzett kreditek 

beszámítását, a rugalmas átjárást az 
intézmények és a képzési programok 
között” − hívja fel a figyelmet a tervekre 
Bakos Piroska.
Az évforduló alkalmából a résztvevő 
országok számos nemzeti ünnepsé-
get rendeznek. A franciák Erasmus-
napot tartanak, riportokat, inter-
júkat készítenek és tesznek közzé a 
különböző médiumokban. Rómában 
művészeti kiállítást és zenei esteket 
szerveznek a hallgatók segítségével, 
de lesznek megemlékezések Német-
országban, Ausztriában, Cipruson 
és hazánkban is. Itthon márciusban 
indul az Erasmus Szabadegyetem, 
amelynek keretében volt Erasmus-
ösztöndíjasok mesélnek majd az 
érdeklődőknek arról, hogyan hatott a 
karrierjükre a külföldi tanulmányút. 
Az előadók között lesz vulkánkutató, 
orvosi robotokat fejlesztő szakem-
ber, divattervező, médiaszemélyiség. 
Májusban pedig nagyszabású konfe-
renciát tartanak az Erasmus eredmé-
nyeiről és jövőjéről.  ■  

ERASMUS 

CHANGING 
LIVES 

OPENING 
MINDS
fOR 

25 YEARS

ec.europa.eu/education/erasmus

Erasmus ambassadors

A magyarországi erasmus nagykövetek 
véleményei a programról:

Bakos Piroska, az mtvA műsorvezető-szerkesz-
tője:
„A 90-es évek végén még nem volt sok ösztöndíj le-
hetőség Magyarországon az egyetemisták számára. 
életem egyik legjobb döntése volt, hogy pályáztam. ez 
volt az első ösztöndíjam, melyet számos másik követett, 
így ez a félév egyfajta katalizátor volt a számomra. Úgy 
gondoltam, van értelme külföldön körbenézni, tanulni, 
mások világnézetét látni, emberekkel ismerkedni. na-
gyon sokat jelentett az oderai frankfurtban töltött sze-
meszter a nyelvtanulás szempontjából is, mivel mindent 
német nyelven kellett megoldanom. nem is beszélve az 
ott megszerzett tudásról, hiszen annak idején tömeg-
kommunikáció vagy kulturális antropológia témakörben 
nagyon sok szakirodalom még nem volt lefordítva ma-
gyarra. Hónapokon keresztül a könyvtárban ülve bújtam 
a szakkönyveket. A karrierem során is sokat jelentett, 
hogy kint megtanultam önállónak lenni, váratlan hely-
zetekben, nehéz szituációkban megtalálni a megoldást 
és világosan kommunikálni. egyszer mindenkinek meg 
kellene tapasztalnia egy ilyen interkulturális közeget. 
Az eu-ban mostanában nagyon sokat beszélünk arról, 
mennyire fontos, hogy nyitottan és toleránsan tekint-
sünk másokra. A kulturális sokszínűség megtapasztalá-
sára egy ilyen ösztöndíj a legjobb lehetőség.”
DuDás Ferencné Mária, az óbudai egyetem 
Nemzetközi mobilitási Központjának igazgatója:
„Már a régi céhlegények is tudták, ahhoz, hogy valaki 
mester legyen vándorolni kell. ez most sincs másképp, 
csak a formája változott meg. Ha valaki jó szakember 
akar lenni, annak látnia kell a világ más részét is, tár-
gyalószintű nyelvtudással kell rendelkezni legalább egy 
idegen nyelvből. Mindezek a készségek teszik alkal-
masabbá a résztvevőket, hogy könnyebben találjanak 
a munkaerőpiacon állást. Az erasmus szakismeretet, 
nyitottabb világnézetet ad, megtanítja, hogy akik más 
országban élnek nem rosszabbak, jobbak, mint mi, csak 
mások.”

bAkoS PiRoSkA, eRASMuS nAGyköVet; AnDRouLLA VASSiLiou 
oktAtÁSüGyéRt, kuLtÚRÁéRt, többnyeLVűSéGéRt éS  

ifJÚSÁGPoLitikÁéRt feLeLőS biztoS; JÁn tRuSzCzyŃSki,  
Az euRóPAi bizottSÁG oktAtÁSi éS kuLtuRÁLiS  
főGAzGAtóSÁGÁnAk főiGAzGAtó-HeLyetteSe;  

DuDÁS feRenCné MÁRiA, eRASMuS nAGyköVet Az euRóPAi 
bizottSÁG JAnuÁR VéGi ünnePSéGén,  

MeLyen MinDen nAGyköVet eGy DÍJAt iS kAPott. 
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Tömeges leminősítés: paprikás a hangulat 
az euróövezetben. Újra lecsapott a hitel-
minősítő. Budapestet sem kímélte a Stan-
dard & Poor’s. Ilyen és ehhez hasonló 
szalagcímek uralták a sajtót az elmúlt 
hónapokban hazánkban és a kontinens 
többi ré szében egyaránt. Minden eset-
ben a három nagy hitelminősítő intézet 

– a Fitch Ratings, a Moody’s és a Stan-
dard and Poor’s – valamelyike vágta ki 
a biztosítékot az európai döntéshozók 
szemében. Ez a három cég szinte teljesen 
uralja a hitelminősítés piacát, amelynek 
egy apró szegmense az államok szuverén 
adósságának minősítése. A tevékenység 
alapvetően egészen máshonnan indult a 
19. század folyamán, ekkor még elsősor-
ban információkkal segítették az inté-
zetek a befektetők döntéseit: különböző 
cégeket vizsgáltak meg, majd befekte-
tésre javasoltnak vagy nem javasoltnak 
minősítették. A mai napig is a bankok, 
transznacionális vállalatok értékelése 
teszi ki a három nagy cég tevékenysé-
gének döntő hányadát, a múlt század 
végétől azonban ez kiegészült egy poli-
tikailag is egyre fontosabb területtel, 

az ún. szuverén adósok, tehát államok, 
önkormányzatok adósbesorolásával. A 
folyamat a neoliberális gazdaságpolitika 
szülőföldjéről, az Egyesült Államokból 
terjedt el, ahol az állam közfeladatok-
kal látta el a három céget, mindhárom 
hivatalos nemzeti statisztikai kockázat-
elemző szervezetként került nyilvántar-
tásba. Az ezredfordulóig folyamatosan 
bővült az adósbesorolás alatt álló államok 
köre, mára már a legtöbb ország állam-
adósságáról közölnek ítéleteket. 
„A hitelminősítő intézetek szerepe alapve-
tően a tőkepiacok határon átnyúló jellegé-
nek erősödésével fokozódott” – ismertette 
a besorolást végző cégek hátterét Nátrán 
Roland, a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium pénzügypolitikáért felelős helyettes 
államtitkára. A világgazdaság globalizá-
lódásával, a tőkepiacok mélyülésével és 
a kommunikációs forradalommal meg-
erősödött a határokon átnyúló gazdasági 
tevékenység intenzitása, a folyamat egyik 
eleme volt az elemző cégek szerepének 
felértékelődése. A helyettes államtitkár 
szerint „nem várhatjuk, hogy egy ameri-
kai befektető külön kapacitásokat épít ki 

a közép-európai cégek tanulmányozására” 
– vagyis hitelminősítő cégek nélkül a 
példában szereplő befektető vélhetően 
az általa biztonságosnak és kiszámítha-
tónak vélt amerikai vagy nyugat-európai 
piacon maradna. Tehát e cégek segítségé-
vel olyan pénzügyi eszközökhöz is hozzá-
férhetnek a tőkeszegény államok vállala-
tai, amelyeket egyébként nem érhetnének 
el. Az államtitkár hozzátette, a hitelmi-
nősítő intézetek szakértőket küldenek 
az adott gazdasági társasághoz, majd a 
begyűjtött információkat szintetizálják, 
analizálják és értékelik. Gyakorlatilag ezt 
az elemzői kapacitást bocsátják áruba a 
tőkepiacon.
Legnagyobb kritikai visszhangot azon-
ban nem a gazdasági társaságok, hanem 
a szuverén államok adósságának minősí-
tése váltja ki. Ezek a döntések politikailag 
rendkívül érzékenyek, mivel az állam-
adósság finanszírozásának kérdése alap-
jaiban határozza meg egy ország gazda-
sági és politikai helyzetét. Nátrán Roland 
szerint azonban létkérdés a hitelminősítő 
intézetek számára a hitelesség, helytelen 
ítéletek révén ugyanis egészen egysze-

minősítők
szöveg: tóth nándor tamás

egyre többet hallani a médiában a 

hitelminősítő intézetekről. A legtöbb európai 

országban, így hazánkban is komoly aggályok merülnek 

fel a leminősítésekkor a döntés mivoltát illetően. magyarország 

többször is a hitelminősítők célkeresztjébe került az utóbbi hónapokban, 

joggal vetődhet fel a kérdés: tényleg nagy baj van-e a magyar gazdasággal, 

vagy az intézetek működésében van a hiba. egyáltalán mennyire fontos és kinek 

szólnak a minősítések? A kérdések megválaszolásában segített Nátrán Roland, a 

Nemzetgazdasági minisztérium pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkára, 

valamint Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati egyetem Közpénzügyek tanszé-

kének professzora.
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rűen megszűnne a kereslet a minősítések 
iránt. „Fontos azonban az időzítés, mert ez 
képes lehet az egyes politikai döntések befo-
lyásolására is.” – utalt a helyettes állam-
titkár a december 9-ei EU-csúcstalálkozó 
hetében kiadott Standard & Poor’s köz-
leményre, melyben a csoportos leminő-
sítés következményével fenyegette meg 
az eurózóna-tagországokat, amennyiben 
nem tesznek meg minden lépést a válság-
kezelés erősítésére. Az adósbesoroló cég 
lépését heves kritikákkal illeték az euró-
pai döntéshozók, és az EU döntéshozata-
lának befolyásolási szándékával vádolták 
a Standard & Poor’s-t. Mindezek ellenére 
az államtitkár szerint végső soron a koc-
kázatokat a piac árazza be, ami egyben 
ítélet is a hitelminősítés felett.
Az intézetek az eredményes működés 
érdekében több szempontot vizsgálnak 
az adósság minősítésekor. Legfontosabb 
az államadósság hosszú távú fenntart-
hatósága, ami függ az adósság jelenbeli 
szintjétől, a növekedési potenciáltól, az 
államháztartási hiány pályájától. A mak-
rogazdasági helyzet mellett figyelembe 
vesznek egyéb, ún. „soft” szempontokat 
is. Ide tartozik a politikai stabilitás, az 
egyes gazdaságpolitikai intézkedések, 
a jogi környezet. Ezek már lényegesen 
szubjektívebb szempontok, ráadásul az 
egyes aspektusok súlyozása tovább ront-
hatja az objektivitást. Kérdésessé teszi az 
elemzés hitelességét a neoliberális gaz-
daságpolitika sikerességébe vetett túlzott 
amerikai hit, „az ettől elütő eszközöket 
negatívan ítélik meg még akkor is, ha utóbb 
egyébként sok esetben beigazolódik a dön-
tés” – állítja a pénzügypolitikáért felelős 
helyettes államtitkár. Hazánk esetében 
ezt konkrét tények igazolják: a más mód-
szer szerint eljáró Japan Credit Rating 
Agencynél a magyar szuverén adósság 
sokkal kedvezőbb besorolást élvez.
Mégis hogyan lehetséges ez? Minek 
köszönhető, hogy az amerikai hitelmi-
nősítő intézetek jóval kedvezőbbnek 

ítélik meg például az Egyesült Államok 
államadósságát, mint Franciaországét? 
Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem egyetemi tanára szerint kettős 
érdekkonfliktus fedezhető fel a cégek cél-
jai és finanszírozási modelljei között. Így 
a tevékenységi struktúra miatt felmerül 
az összeférhetetlenség problematikája. 
A hitelminősítők lényegében azoktól a 
vállalatoktól kapják bevételeik meghatá-
rozó részét, amelyeket ellátásuk körében 
leminősítenek. Ezek a vállalatok ugyanis 
az Egyesült Államokban közfeladatokat 
látnak el magántulajdonosi háttérrel, 
tehát a gazdaság és a politika összemo-
sódása következik be. Még aggályosabb 
a finanszírozási struktúrából fakadó 
ellentét. Az intézetek üzleti tanácsadói 
tevékenységeket is folytatnak nemcsak 
bankok, gazdasági társaságok számára, 
hanem kormányoknak is. Márpedig 
könnyedén elképzelhető a befolyásolási 
szándék megjelenése egy olyan esetben, 
amikor a saját tevékenységüket javítandó 
felértékelik egy bank papírjait vagy üzleti 
szándékból tudatosan nem rontják le a 
besorolását. További problémát jelent az, 
hogy a hitelminősítők befektetők tulaj-
donában állnak, akiknek érdekük lehet a 
saját befektetéseik tartósan pozitív meg-
ítélésének fenntartása. Több gazdasági 
befektető és szakember élesen kritizálta 
például az adósság-besorolást végző inté-
zeteket, amelyek még pár nappal a Leh-
man Brothers csődje előtt is a bankház 
papírjait a befektetésre leginkább javasolt 
kategóriába sorolták. Mindez persze for-
dítva is igaz lehet, szándékos leminősítés-
sel olcsóbbá válhat a befektetés. Warren 
Buffet, a Moody’s egyik meghatározó 
résztulajdonosa mondta „ha Európában 
vásárolni fogunk, akciós áron tesszük ezt.”
A különböző szakértők nagyjából 
egyetértenek abban, hogy az intézetek 
tevékenységének erőteljesebb szabá-
lyozására lenne szükség. Erre kiváló 
lehetőség adódott a válság kitörésekor 

az Európai Unióban, az akkori tervek 
alapján rendszeres és transzparens 
minősítést tettek volna kötelezővé, a 
válság enyhülésével azonban a politikai 
szándék is elhalt. „A szisztematikus, pru-
dens, átlátható, folyamatos és a korábbi 
tapasztalatokra építő hitelminősítői 
gyakorlat lenne kívánatos” – véli Nátrán 
Roland. Ennek egy része az Egyesült 
Államokban megvalósul, de figyelembe 

kell venni azt is, hogy a tengerentúlon 
továbbra is a piac mindenhatóságában 
bíznak, Alan Greenspan korábbi ameri-
kai jegybankelnök 2006-ban elhangzott 
szavaival: „Az önszabályozó rendszerek-
nek fel kell váltania az elmaradott és egyre 
kevésbé eredményes állami szabályozókat.” 
Azonban éppen ez a gazdaságpolitikai 
vélekedés sodorta pénzügyi, majd gaz-
dasági válságba a fejlett országokat. Itt 
az idő, hogy ezt az Egyesült Államokban 
is felismerjék, és a gazdaság egyes terü-
leteinek erőteljesebb szabályozásával 

– kezdve a hitelminősítő intézetekkel – 
meggátolják hasonló pénzügyi válságok 
jövőbeli kialakulását.  ■

a hitelminősítők 
befektetők 
tulajdonában állnak, 
akiknek érdekük lehet 
a saját befektetéseik 
tartósan pozitív 
megítélésének 
fenntartása.



 « Miről szól a diplomata életpálya?
Breuer Klára: Nagyon furcsa definíciók 
léteznek. Van, aki csak azt látja, hogy „par-
tikról partikra” járunk. Velem is megtörtént, 
amikor Londonban, a lakásunkból szépen 
felöltözve kiléptem a férjemmel, hogy egy 
vacsora keretében Magyarországról beszél-
jek, a kisfiunkra vigyázó lány jó szórako-
zást kívánt. Az ő világában a koktélruha, 
a friss frizura és a smink az ünnep része. 
Miközben a reggelik, ebédek, vacsorák szá-
munkra hazánk népszerűsítéséről szólnak 
és a leggyakrabban késő esti jelentésírásban 
végződnek.

 « Vannak olyan rosszmájúak, akik szerint 
a diplomatát azért fizetik, hogy országa 
érdekében hazudjon.
B. K. A mai globalizált világban, ahol szinte 
minden adat nyilvános, nagyon nagy bajba 
kerülhet az a kolléga, aki egy magyar témá-
ról beszélve el akar rugaszkodni a valóság-
tól. Az viszont nem mindegy, hogy milyen 
hátteret ad egy-egy történethez – vagyis 
alaposan ismerni kell a történelmet is – és 
fontos, hogy jól tudja értelmezni, elemezni 
a konkrét helyzetet. Tegye a hírt perspek-
tívába, ahogy mondani szoktuk. 

 « Tehát ehhez a munkához kell egy jó érte-
lemben vett kettős látás?
B. K. Igen. Tudnunk kell, hogy mi magunk 
mit szeretnénk Magyarország javára elérni, 
mit akarunk megértetni. Továbbá azt is, 
hogyan fogják ezt a másik oldalon fogadni. 
Ez az utóbbi szempont persze néha még 

itthon is feszültséget okoz egy-két 
intézménnyel. „Ti túl óvatosak vagy-

tok” − halljuk olykor a társtárcáktól. 
Azt gondolom, hogy az óvatosság, a 
megfontoltság, a helyzet előre való 
felmérése nagyon fontos és célra-
vezető − és messze nem gyávaság. 
A diplomáciában az udvariasság, 
a nyitottság, az elérhetőség meg-
hálálja magát. Van egy amerikai 
szlogen, amit mindig észben 
tartok: Be kind on relationship, 
hard on substance! (Légy udva-
rias a kapcsolataidban, kemény 

a lényegben!)  Probléma még a 
munkánk megítélésével kapcso-

latban, hogy sok mindennek a szín-
falak mögött és nem a közvélemény 

előtt kell lezajlania. A tárgyalások során 

kiszivárgó hírek ugyanis veszélyeztethetik 
az eredményt. 
 « Mi a nők szerepe ezen a szövevényes terü-

leten?
B. K. A nő inkább kötni akar, mint oldani, 
vagyis konszenzust teremteni. A női agyról 
azt szokták mondani, hogy párhuzamosan 
több dologgal is képes foglalkozni. Ez sem 
árt.
 « Milyen a férfi-nő arány a Külügyminisz-

tériumban?
B. K. Magyarország még rosszul áll női 
misszióvezetők tekintetében. 108-ból csu-
pán 8 női vezetőnk van. A misszióvezető-
helyettesek szintjén 20 körüli ez a szám. 
A főosztályvezető vagy főosztályvezető-
helyettesi posztok tekintetében már jóval 
jobban állunk. A legfiatalabb korosztály-
ban pedig már kezd 50-50 százalékos lenni 
a nők és a férfiak aránya. A helyzet azon-
ban mégsem speciálisan magyar. A britek-
nél például csak az utóbbi 30-40 évben vált 
komolyan a társadalom részévé a házas-
ságban élő diplomata nő. Korábban, ha a 
brit külügyminisztériumban (FCO) dol-
gozó nő férjhez ment, le kellett köszönnie 
a posztjáról.
 « Mi a véleménye a kötelezően előírt kvó-

tákról?
B. K. Nem hiszek bennük, mert általában 
nem azok az emberek kerülnek be kvótán, 
akik a legjobbak. Türelmesnek kell lenni. 
Úgy gondolom, a fölfelé ívelő fejlődés idő-
vel meghozza majd a maga gyümölcsét. 

 « Hogyan egyeztethető össze a család és a 
munka a diplomácia világában?
B. K. Nagyon nehéz ebben a hektikus, 
folyamatosan változó rendszerben egy 
nőnek összeegyeztetni a munkát és a csa-

Diplomácia női szemmel
szöveg: Vida Sándor, fotó: Pelsőczy Csaba

A diplomácia igen nehéz terep, főleg, ha az ember a gyengébb nemhez tartozik. most 

induló sorozatunkban a női diplomaták előtt álló kihívásokról, nehézségekről beszélgettünk 

breuer Klárával, a Külügyminisztérium kabinetfőnökével, akit a magyar uniós elnökség 

alatti munkája miatt a londoni Diplomat magazin példaként állított a diplomaták számára.
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BreUer 

klárA
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(ma debreceni egyetem) szerezte, majd a múosz bá-

lint györgy újságíró Iskolában tanult.

négyévnyi gimnáziumi angol tanítás után felvételizett a 

külügyminisztériumba a rendszerváltás után. hamarosan 

a washingtoni nagykövetség sajtóattaséjává vált. a bécsi 

ensz misszió és a londoni magyar nagykövetség első be-

osztotti tisztsége mellett többször töltött be különböző főosz-

tályvezetői vagy főosztályvezető-helyettesi posztot, valamint 

öt évig a köztársasági elnöki hivatal külpolitikai Főtanács-

adója is volt. jelenleg a külügyminisztérium kabinetfőnöke.

számos állam állami kitüntetése mellett a magyar köztár-

saság elnökének érdemérme és a londoni diplomata 

magazin diplomat of the year elismerését is megkap-

ta első beosztotti kategóriában.

angolul felső, németül középfokon beszél.

49 éves, férjezett egy gyermek 

édesanyja.
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ládot. Szükség van egy ideális, megértő 
partnerre. Nekem ilyen jutott! Olyan, aki 
tolerálja ezt a munkát, szeret más kultúrá-
kat és embereket megismerni. A kisfiunkat 
is erre a nyitottságra neveljük. Bár sokat 
beszélünk a családbarát munkahelyekről, 
van még mit tennünk ezekért. A nő, külö-
nösen, ha tanult, szeretne úgy előrejutni a 
munkájában, mint egy férfi. A társadalom 
elvárása viszont, hogy szülessenek gyere-
kek, és ez persze leggyakrabban az egyén 
álma is. A realitás viszont az, hogy mind-
eközben a családoknak szükségük van a 
két fizetésre. A háztartási munkák nagy 
része is gyakran a nőre hárul. A karriert, 
családot, gyereket mind össze kell tudni 
egyeztetni egy nő életében.  
 « Ha már a családbarát munkahelyeket 

említette, egy minisztériumban hogyan 
lehetne ezt megvalósítani?
B. K. Számos pozitív példával találkoztam 
pályám során. A brit külügyminisztérium 
egyik épületében rácsos kiságyakba „botlot-
tam”. Ott napközi központot üzemeltetnek. 
Vagyis, ha a mama nem tud, nem akar kiesni 
a munkából, ott van „mellette” a kicsije, aki-
hez bármikor leugorhat napközben, ha ideje 
engedi. Hallottam arra is példát, hogy két 
kismamát például 4-4 órában foglalkoz-
tatnak – behatárolt ideig –, akik közösen 
felelnek egy-egy terület ellátásáért. A skan-
dináv országokban a külszolgálatra kerülő 
családokat – gyerekekkel együtt – vezetik 
be egy beszélgetés során abba a kulturális 
környezetbe, ahová kerülni fognak. Sok 
stressz, emberi tragédia, családi kettésza-
kadás előzhető így meg. Van arra is példa, 
hogy más ország külügyi szolgálatában 
nagy nemzetközi munkaközvetítő cég szol-
gáltatását veszik igénybe, hogy a nem diplo-
mata házastárs számára segítsenek munkát 
találni az új környezetben. A mi külügymi-
nisztériumunkban is működik egy Moder-
nizációs Munkacsoport, egy kolléganőm-
mel ketten irányítjuk. Saját lehetőségeink 
figyelembevételével a modern diplomáciai 
munka- és képzési módszerek mellett arra 
is figyelünk, hogy az emberi szempontból 
is fontos elemeket beépítsük a rendszerbe.

 « Hogyan lehet idomulni a diplomaták 
munkáját jellemző állandóan változó 
helyzethez?
B. K. Ez a munka rugalmatlan embereknek 
nem való. Állandóan információk után sza-
ladunk, rövid idő alatt kell a legjobb teljesít-
ményt nyújtani, gyorsan kell tudni levonni 
következtetéseket a bejövő információkból. 
Ami különösen nehéz, az a „folyamatos 

bőröndön ülés”. Vagy delegációba 
utazik az ember, vagy nem tudja, 
hogyan fog változni a napja. Ezért 
mindent nagyon tudatosan kell 
tervezni. Úgy neveltek, hogy megta-
nítottak arra, amit ma nagyon ele-
gánsan csak „time managementnek” 
(időgazdálkodás) hívnak. Ha A-ból 
B-be akarok elérni, az utat felszab-
dalom darabokra. Pontosan tudom, 
mennyi idő alatt érek el a Külügy-
minisztériumból a Batthyány térre, 
mennyi idő alatt van a metró a Kos-
suth téren és hány perc alatt lehet 
átjutni a Parlament kapuján. Ez a 
titka annak, hogy arról ismernek, 
nem szoktam elkésni.

 « Ön teljesített szolgá-
latot Washingtonban és 
Londonban is. Mennyi-
ben más a diplomatasze-
rep itthon és külföldön?
B. K. Belföldön a munka 
inkább hasonlít a nor-
mál tisztviselői léthez. 
Külföldön szinte min-
dennel foglalkozni kell, 
mert kevesen vagyunk. 
Hozzá kell tenni, hogy minden diploma-
tának nagyon hiányzik az a típusú nagy 
család, akihez baj esetén fordulni lehet. 
Négyéves londoni első beosztotti munkám 
során előfordult, hogy egyedül voltam a 
kisfiammal. Azzal kellett élni, hogy mi van 
akkor, ha este tízkor a gyereket orvoshoz 
kell vinni, én pedig egy hivatalos vacsorán 
vagyok még és nem tudok kihez fordulni. 
Ez egy olyan típusú stressz, amit tudni kell 
kezelni. Szerencsére minden külképvise-
leten van egyfajta belső szolidaritás. Én 
például a titkárnőm összes elérhetőségét 
leadtam az iskolában is, ha engem nem 
tudnának elérni, legyen kit felhívni. 

 « Milyen tanácsokat adna a jövő és a jelen 
női diplomatáinak?
B. K. Nincs ideális kor, idő, amikor érdemes 
egy külföldi megbízatást elvállalni. Minden 
ember élete a sajátja. Mindig arra szoktam 
figyelmeztetni a hozzám fordulókat, hogy 
ne hajtsák túl a karrierépítést az emberi kap-
csolatok rovására. Hiszen a legvégén nem a 
kitüntetéseivel kell az embernek leülni ott-
hon, hanem a házastársával és a gyerekeivel.

 « Ha már a kitüntetéseknél tartunk, tavaly 
a magyar uniós elnökség idején a Londoni 
Magyar Nagykövetség ideiglenes ügyvivő-
jeként végzett munkájának elismeréseként 
a londoni Diplomat magazin legjobb első 

beosztottnak járó 
szakmai díját kapta!
B. K. A díjat egy, az 
ottani Diplomáciai 

Testületből a magazin által anonim módon 
felkért testület ítéli oda a beérkezett jelö-
lések alapján. Ők határoznak úgy, hogy 
valaki munkáját a többiek számára pél-
daként állítják különböző kategóriákban. 
Nagy érték számomra a díj, mert London-
ban nagy a verseny, nem könnyű „látszani”. 
Nagyon készültünk erre a hat hónapra. 
Eldöntöttük, hogy a hivatalos álláspontok 
elmagyarázásán és az információk begyűj-
tésén – amire budapesti vagy brüsszeli kol-
légáinknak szüksége van – kívül, szétsugá-
rozzuk a magyar eredményeket. Egyetemi 
előadásokat tartottam és minden magyar 
prioritás területen csináltunk valamilyen 
programot.

 « A felsőbb vezetői pozíciókban általában 
férfiak ülnek. Pályája során érte-e Önt bár-
milyen hátrány női mivolta miatt?
B. K. Volt rá egy-két példa, hogy férfi kol-
léga el akart bizonytalanítani, talán még 
neveletlen is volt. De ez a ritka kivétel! Egy-
szer pedig a saját titkárnőmnek néztek – 
ezen jót nevettünk. A megbeszéléseken ma 
már nem számít, hogy nő vagy férfi tud-e 
értelmes gondolattal előállni. Viszont sze-
rintem nagyon fontos, hogy a férfiak-nők 
közötti elegáns, udvarias viselkedés meg-
maradjon. Ez ugyanis nem egyenjogúsági 
kérdés.  ■
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 « Mit takar a globális nyitás koncepciója?
Hóvári János: A globális nyitás egyszerre 
jelenti azt, hogy a világ számos országá-
val újraépítjük kapcsolatainkat, de jelenti 
azt is, hogy diplomáciai munkánk egyre 
jobban kiterjed olyan szakterületekre, 
amelyek csak globális rendszerekben 
értelmezhetők. Egyszóval a magyar kül-
politika földrajzi világát és tartalmát 
egyaránt bővítjük. Ez azzal is jár, hogy 
a nemzetközi szervezetekben aktívab-
bak vagyunk, mint korábban, mert úgy 
gondoljuk, hogy az alapvető globális 
problémák csak nemzetközi egyeztetés-
sel oldhatók meg. Így nagy jelentőséget 
tulajdonítunk az ENSZ-nek és egyes 
szerveinek, mert ez az egyetlen olyan 
intézmény, amely a világ összes országát 
össze tudja fogni, s a problémákat a leg-
szélesebb spektrumban fedi le. 

 « Eddig mi volt jellemző a hazai külpo-
litikára?
H. J. A magyar külpolitika energi-
áit a ’90-es évek elején a rend-
szerváltozás – a nemzetpo-
litikai és az euro-atlanti 
fordulat megvalósítása –  
kötötte le, s ennek követ-
keztében a külügyi tevé-
kenység a közép-európai 
kapcsolatok dinamizálására, 
valamint a NATO- és az EU-
tagság megszerzésére irányult.  

 

Az elmúlt években nyilvánvalóvá vált, 
hogy hazánknak, más európai orszá-
gokhoz hasonlóan, nagyobb jelentőséget 
kell tulajdonítania a globális kérdések-
nek, sőt ezen vonatkozásokban képes-
ségeinket és tudásunkat is erősítenünk 
kell. Ebben igyekeztünk az elmúlt másfél 
évben áttörést elérni. 

 « Kik felé nyitunk? 
H. J. A nyitás politikáját illetően egy-
szerre követünk értékeket és érdekeket. 
A nemzetközi közösségben mindenütt 
határozottan képviseljük az euro-atlanti, 
valamint egyetemesként is értelmezhető 
értékeket. Magyarországnak piacokra és 
innovációra van szüksége. Így természe-
tesen nagy súlyt fektettünk arra, hogy 
a világgazdaság új és régi meghatározó 
országaival jó kapcsolatokat ápoljunk. 
Ázsia, az Öböl-térség és Dél-Amerika 
külgazdasági fontossága nem kíván 
magyarázatot. Az elmúlt másfél évben 

ezen térségek államainak szinte 
mindegyikében sikerült kap-

csolatainkat áttekintenünk, 
s új stratégiákat kialakíta-
nunk. 

 « Vannak-e olyan célál-
lamok, területek, akikkel 

javítanunk kell kapcsolata-
inkon?

H. J. A diplomácia a jó kapcso-
latokról szól, amit biztosítanunk 

kell szomszédságunkban éppúgy, mint 
távoli országokban. Ez azonban nem 
jelentheti azt, hogy feladnánk értékelvű 

politikánkat. A magyar külpolitika 
alapvető feladata természetesen, 

hogy magyar állam és állam-
polgárok érdekeit határo-

zottan képviselje és védje. 
Arra törekszünk, hogy 

országunkról szerte a 

világban kedvező legyen a kép. Sajátos 
helyzet alakult ki az elmúlt egy évben: 
miközben számos kritika ér bennünket 
az euro-atlanti világban, az Európán 
kívüli térségben hírünk éppen olyan jó, 
mint bármikor volt. Meglepő és megható 
sok helyütt az a tudás, amely hazánkat 
illetően számos távoli ország politiku-
sánál vagy vezető értelmiségénél meg-
van. Gazdasági érdekérvényesítő lehe-
tőségeink annak a függvényei, hogy a 
magyar gazdaság milyen mennyiségű 
és minőségű árualapot tud felmutatni. 
A befektetőket is csak általunk készí-
tett meggyőző és átgondolt projektek-
kel lehet Magyarországra vonzani. Ilyen 
anyagokat várunk a hazai érintettekről. 
Magyar állampolgárok szerte a világban 
élnek, néha veszélybe kerülnek – nem-
régiben például Etiópiában –, s ilyenkor 
konzuli szolgálatunk mindent megtesz 
annak érdekében, hogy segítsük őket, 
illetve megtegyük azt, amit ilyenkor 
kell. A kétoldalú kapcsolatokban mindig 
lehet valamit javítani, lehet új és korszerű 
tartalmakat adni. Ez szinte rutinszerűen 
feladata a magyar diplomatáknak. Így mi 
igazán soha sem lehetünk elégedettek, 
mert mindig már a következő lépést kell 
figyelnünk és előkészítenünk. A diplomá-
cia csak jövőorientált, illetve jövőt építő 
lehet. 

 « Észak-Afrika, a Közel-Kelet vagy a 
csendes-óceáni szigetvilág országainak 
van-e súlya hazánk számára?
H. J. Észak-Afrika és a Közel-Kelet olyan 
térségek, amelyek néhány óra repüléssel 
elérhetők. Számos ottani állam nemcsak 
a magyar turistáknak kedvenc célterü-
lete, hanem a magyar kis- és középvál-
lalkozók számára is könnyen megköze-
líthető. Ezek az országok fontos export-
piacaink, amelyek az utóbbi időben évről 
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évre növekedtek. Észak-Afrikában és 
Közel-Kelet néhány országában egy éve új 
korszak vette kezdetét, amelyet gyakran 
arab tavasznak is nevezünk. Új struktú-
rák és természetesen új feltételek vannak 
a térség egészében kialakulóban. Diplo-
matáink jelenleg azon dolgoznak, hogy 
a korábbi évtizedek magyar pozícióit 
átmentsük a jövőbe. Az Öböl-térségben 
pedig egy új és kezdeményező politikával 
tartalmas gazdasági kapcsolatokat aka-
runk kiépíteni. A csendes-óceáni térség 
nagyon távol van hazánktól, ott külö-
nösebb közvetlen érdekeink nincsenek. 
Mindemellett azonban azt ismernünk 
kell, hogy mi is zajlik a szigetvilágban, 
mert az ott élő emberek tudják leginkább 
hitelesen elmondani, milyen következ-
ményekkel jár a klímaváltozás. Amikor 
az elmúlt évben a csendes-óceáni szige-
tek képviselőivel tárgyaltunk különféle 
nemzetközi rendezvényeken, engem 
meglepett, hogy szinte minden szigeten 
él egy-két magyar, s ezen kis államok 
egyes vezetői mily sokat tudnak rólunk.

 « A megújítás a következő 10-20 évre szól. 
Hogyan lehet ennyire előre látni?
H. J. A külpolitikai munka egyik legfon-
tosabb és legszebb része a tervezés. Sok 
esetben bizonyos politikai, gazdasági 
és társadalmi folyamatokat, illetve azok 
várható kimenetelét néhány év vonat-
kozásában jól lehet előre jelezni. Ez a 
munka nyilvánvalóan más Közép-Euró-
pát, a Balkánt vagy más európai térsége-
ket illetően, mint amikor az egyes ázsiai, 
dél-amerikai vagy afrikai országokban 
bekövetkező várható eseményeket össze-
gezzük. Hagyományunk, történelmünk 
ezer éve európai, így természetszerű-
leg az európai összehasonlítások szinte 
rutinfeladatok. Amikor azonban elhagy-
juk kontinensünket, akkor már számol-
nunk kell a kulturális és a civilizációs 
különbségekkel. Szerencsére sok olyan 
diplomatánk van, akik egy-egy kultúr-
kör avatott ismerői, s előrejelzéseik az 
adott relációkban is jól használhatók. 
10-20 év vonatkozásában természetesen 
nehezebb megmondani, hogy a világban 

mi fog történni. Az elmúlt évtizedben a 
változások sebessége még tovább növe-
kedett, s egy olyan globális összefüggés-
hálózat alakult ki, amelynek kibogozása 
igen nehéz, mert az egymásra hatások 
soha nem látott szövevénye is kialakult, 
s ez mind a tartalmakat, mind a mély-
ségeket illetően a jövőben tovább bővül. 
A magyar külpolitikának ebben a bonyo-
lult és állandóan változó rendszerben kell 
országunk helyét és helyzetét meghatá-
roznia.

 « Milyen összetevőket vizsgálnak a 
magyar külpolitika modernizációjában?
H. J. A magyar külpolitika megújításá-
ban egyszerre kell a szervezeti és a tar-
talmi kérdésekre összpontosítanunk. 
A diplomatáknak új képességekre van 
szükségük: gyorsan és tartalmasan kell 
reagálniuk, a modern kommunikációs 
eszközöket tökéletesen kell használniuk. 
A külpolitika tartalma is megváltozott, 
sőt tovább változik: ma egy diplomatá-
nak már nemcsak biztonságpolitikai és 
gazdasági kérdésekről kell kellő tudással 
rendelkeznie, hanem az EU, NATO és a 
különféle nemzetközi szervezetek eljárási 
kérdéseiről is, s ki kell igazodnia a klíma-
változás, a környezetvédelem vagy éppen 
a nemzetközi fejlesztési együttműködés 
alapkérdéseiben, hogy csak néhány terü-
letet említsek. A Külügyminisztériumban 
figyelni kell arra, hogy ugyanazok a kife-
jezések vagy ugyanazon politikák idővel 
mást jelentenek, tartalmaik változnak. 
Például, amikor biztonságpolitikai kér-
désekről beszélünk, ma már nemcsak 
hadseregekre és fegyverekre gondolunk, 
hanem az élelmiszerbiztonságra, a kiber-
tér biztonságára vagy az ivóvíz kiemel-
kedő fontosságára. Egy diplomata tehát 
állandóan tanul, mert csakis így léphet 
biztonsággal újabb területekre. 

 « Hogyan tudja Magyarország érvénye-
síteni az érdekeit külföldön? 
H. J. Magyarország számára az eredmé-
nyes és jól megszervezett diplomácia 
rendkívül fontos. Számos ország a világ-
ban fontosabb területi vagy lakossági 
méreténél, mert érdekeit professzioná-
lisan tudja diplomatáival és a fővárosi 
központban dolgozó kormánytisztvi-
selőivel megjeleníteni. Nekünk is erre 
kell törekednünk. A Külügyminisztéri-
umban természetesen elvárás minden 
munkatárstól, hogy munkáját szaksze-
rűen, pontosan és odaadással végezze. 
Ha egy diplomata külföldön hibázik, azt 
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a fogadó országban többnyire nemcsak 
emberi mulasztásként kezelik, hanem 
átvetítik a küldő országra is. Így mind-
azokra, akik külföldön képviselik hazán-
kat, nagyon nagy felelősség hárul. Fontos 
a megjelenésünk, a beszédünk, s mindaz 
a gondolati tartalom, amivel hazánk 
értékeiről és érdekeiről szólunk. Az is 
nyilvánvaló, hogy minden fővárosban 
az adott viszonyokhoz kell hozzáigazí-
tanunk a kommuniká ciónkat. A sikeres 
külpolitikához eszközökre is szükség van. 
Ezek napjainkban sajnálatosan szűkösek. 
Csak emberi tartalmakkal lehet pótolni 
vagy helyettesíteni. Fontos, hogy az egyes 
missziókon szolgáló diplomatáink érez-
zék, a Külügyminisztérium nemcsak a 
munkahelyük, hanem biztos hátorszá-
guk. Figyelembe vesszük jelentéseiket és 
jelzéseiket, s ha bajba kerülnek, ott állunk 
mögöttük. A diplomácia csapatmunka: 
szükség van tábornokokra, tisztekre, 
őrmesterekre és közkatonákra, minden-
kinek a munkája egyformán fontos: ezzel 
a magyar diplomáciában mindenkinek 
tisztában kell lennie. Elengedhetetlen, 
hogy a külügyi munkának tisztelete 
és becsülete legyen hazánkban, mert 
Magyarország érdekeit csak jól képzett, 
lelkiismeretes és motivált emberek tud-
ják képviselni. 

 « A magyar külpolitikában a hagyo-
mányelvűség és az értékelvűség fontos. 
Mit takar ez?
H. J. A magyar külpolitikának évezredes 
hagyománya van. Sokszor mentette meg 
a diplomácia hazánkat, de sokszor volt az, 
hogy nem a csatatéren, hanem a tárgya-
lóasztaloknál veszítettünk. Nagy hibája a 
történelmünkön átívelő magyar külpoliti-
kának, hogy a világban zajló változásokat 
többnyire nem mérte fel helyesen: alábe-
csülte vagy át nem gondolt politikák játék-
terébe került. Napjainkban is alapvető 
fontosságú, hogy helyünket, súlyunkat, 
szerepünket Európában és a világban pon-
tosan tudjuk, azt ne becsüljük túl, de ne is 
becsüljük alá. Az értékek melletti kiállás 
rendkívül fontos. A magyar rendszervál-
tozás értékekért való küzdelem volt. Az 
értékekért azonban nemcsak küzdeni 
kell tudni, hanem azokat meg is kell őriz-
nünk. Európát értékek tartják össze, még 
akkor is, ha számos kérdésben az európai 
társadalmak és politikai táborok megosz-
tottak. A külpolitikának is értékelvűnek 
kell lennie: határozottan ki kell állnia a 
demokrácia, az emberi és kisebbségi jogok, 
valamint a vitás kérdések békés tárgyalá-
sos úton való megoldása mellett. A 21. szá-
zad világa a nemzetköziségre épül, a nem-
zetközi jog tisztelete és betartása alapvető 

érték. Vége van a vesztfáliai békerendszer 
világának: a nemzetállamoknak egyszerre 
kell őrizniük a hagyományaikat, s meg-
újulniuk oly módon, hogy a nemzeti szu-
verenitás bizonyos elemeit a nemzetközi 
együttműködés oltárán „feláldozzák”. Ez 
nehéz, bonyolult és felelősségteljes feladat. 
A jövő azonban a különböző integrációk-
ról szól.

 « Az utóbbi időkben igen sok támadás 
érte hazánkat. Az egyik vád az európaiat-
lanság, az, hogy az európai értékek, köz-
tük az emberi jogok tiszteletben tartása 
nem fontos hazánk számára…
H. J. Ezek a vádak megalapozatla-
nok, rosszindulatúak, és sok esetben a 
Magyarországgal kapcsolatos ismeretek 
hiányából származnak. A magyar rend-
szerváltozás lényegi eleme volt az euró-
pai értékekhez való visszatérés. Az én 
generációm még emlékszik arra, amikor 
Magyarországon az emberi jogokat láb-
bal taposták. Hazánk 1990-ben új pályára 
állt, s ebben az emberi jogok kiterjesz-
tése alapvető kérdés volt. Igazságtalan 
és történelmietlen a rendszerváltozás 
magyar erőit európaiatlansággal vádolni. 
Magyarország Szent István óta Európa 
szerves része és erre épül a magyar nem-
zeti tudat és a mérvadó magyar politikai 
gondolkodás.  ■

|| KiteKintés  Közszolgálat
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Jász-Nagykun-szolnok megyében Szol-
nok főterén helyezkedik el a kormány-
ablak a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
épületében. A mozgássérültek számára 
akadálymentesített épület környezet-
ében található a Polgármesteri Hivatal, 
a Széchenyi Programiroda Szolnoki Iro-
dája, a Kormányhivatal törzshivatalának 
helyet adó megyeháza, a Megyei Múzeum 
és a Megyei Könyvtár is. Az ügyfélszol-
gálaton dolgozó csapatot egyszerre jel-
lemzi a fiatalos lendület és a közigazgatás 
területén szerzett sokrétű tapasztalat. A 
jogi, közgazdasági, tanári, egészségügyi-
ügyvitelszervezői, sőt geográfusi végzett-
séggel rendelkező kollégák egymásnak 
is mindenben segítséget nyújtanak. A 
tavaly októberi feladatkör-bővülés után 
az ügyintézők intenzív gyakorlati és 
elméleti képzésen vettek részt.
Szolnokon egyéni vállalkozók, nyugdíja-
sok, családok keresik fel leggyakrabban a 
kormányablakot. Sokan utazási költség-
térítésről, munkalehetőségekről, okmány 
elvesztésével kapcsolatos teendőkről 
érdeklődnek. Az ügyfelek tájékoztatást 
kapnak a szakigazgatási szervek mun-
kájáról, ügyfélfogadásairól. Különösen 
szoros az együttműködés a Nyugdíjbiz-
tosítási Igazgatósággal. A kormánymeg-
bízott és a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
vezetője megállapodást kötött a munka 
megosztásáról, melynek keretében a kor-
mányablak munkatársai közreműködnek 
az igazgatóság munkájában: kérelmeket, 
dokumentumokat vesznek át, tájékoz-

tatást adnak. A vállalkozóknak nyújtott 
ügysegédi szolgáltatás kapcsán a szolnoki 
okmányirodával példaértékű kapcsolat 
alakult ki. 
A közigazgatás állampolgárok irányába 
történő nyitásaként a kormányablak 
bemutatkozott októberben a szolnoki 
Életmódfesztiválon, majd december-
ben és januárban a Szolnoki Főiskola 
nyílt napján. Az integrált ügyfélszolgá-
lat innovatív kezdeményezőkészsége 
a „Rendkívüli osztályfőnöki óra a Kor-
mányablakban” program keretében is 
megmutatkozott, ekkor középiskolás 
tanulók hallgathattak előadást a közigaz-
gatás jelenleg is zajló átalakításról, illetve 
lehetőségük nyílt ügyfélkapu nyitására.
Tolna megye székhelyén, a Garay téri 
Német Színház szomszédságában talál-
ható a szekszárdi kormányablak. A tavaly 
megfordult több mint hatezer ügyfél 
leginkább családtámogatási és egyéni 
vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos 
ügyben kereste fel a hivatalt, ahol külön 
ügysegéd nyújt folyamatosan segítséget a 
gyors ügyintézéshez. Szekszárdon komo-
lyan gondolják, hogy a kormányablak lét-
rehozásának egyik alapvető céljaként az 
ügyfélszolgálat egyben fórumot is teremt 
a közigazgatásban az állampolgárok kér-
déseinek meghallgatására, akik e lehető-
séggel örömmel élnek. Az egyéb ügyek 
kimagasló aránya is jelzi, hogy valóban 
van igény az eligazításra, a megoldási 
lehetőségek felvázolására vagy pusztán 
az általános tájékoztatásra.

A szerteágazó szakigazgatási ügyfélszol-
gálatokban történő eligazodást a munka-
társak „csereprogramokkal” érték el. Két-
két ügyintéző előre megbeszélt időpontok 
alapján részt vesz az egyéb szakigazgatási 
szervek munkájában, így minden ügyről 
összegyűjtik a megfelelő tapasztalatot a 
dolgozók. Ilyen program indult többek 
között az Okmányirodával, a Földhivatal-
lal, a Magyar Államkincstárral és a Nyug-
díjbiztosítási Szakigazgatási Szervvel. A 
kormányablak aktivitását mindenhol 
pozitívan értékelték, és minden segítsé-
get megadtak a gyakorlat megismerésé-
hez, ráadásul a jó kapcsolat, a személyes 
ismeretség még gyorsabb és még rugal-
masabb ügyfélszolgálatot teremtett meg. 
Ahhoz, hogy az ügyfélszolgálat működé-
sét és az általa nyújtott szolgáltatásokat 
a helyiek jobban megismerjék, szept-
emberben nyílt napot hirdettek meg a 
Szekszárdi Szüreti Napok alatt. A fesz-
tivál leglátogatottabb napján, szomba-
ton reggeltől este 8 óráig nyitva tartott 
a hivatal, és a bejárat előtt, a sétálóutcán 
fogadták a munkatársak az érdeklődőket. 
Egy szakközépiskola diákjai pedig rend-
hagyó óra keretei között ismerték meg 
egy fiktív tetoválószalon megnyitásának 
közigazgatási folyamatát. A fiatalabbak, 
illetve a családok figyelmét egy Miku-
lás-nap megtartásával keltették fel, a 
rendezvényre gyermekek, pedagógusok 
és szülők is ellátogattak, amelyre a mun-
katársak az általuk készített ajándékok-
kal készültek.  ■

Csereprogram és osztályfőnöki 
óra a kormányablakokban
a jász-nagykun-szolnok megyei és tolna megyei 
kormányablakok
szöveg: tóth nándor tamás, fotó: Jász-nagykun-Szolnok megyei és tolna megyei kormányablakok
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Lovas nemzet a magyar, tartja a mondás. 
Nem alaptalanul, hiszen több ezer éves 
múltra tekint vissza a magyar lovas-
kultúra. Népmeséinkből Fehérlófia, a 
vágtató hunok és a parazsat evő paripák 
alakja mindenkinek ismerős, de ugyanígy 
áthatják a lóval kapcsolatos motívumok 
népdalainkat, helységneveinket, törté-
nelmünket, művészetünket. A második 
évezred küszöbén azonban a lovak sze-
repe jelentősen átértékelődött, sem a 
hadviselés, sem a mezőgazdaság nem ala-
pul többé „lóerőn”. Manapság csak kevés 
ember hétköznapjaiban kap szerepet a ló, 
de általánosságban elmondhatjuk, hogy 
a legtöbben félelemmel vegyes kíváncsi-
ságot táplálunk e nemes állatok iránt, 
legtöbbször pozitív érzelmi töltettel. A 
globalizálódó világban minden nem-
zet keresi gyökereit és identitását, ezért 
fontos, hogy a magyar emberek számára 
a „lovas nemzet” terminus újra jelentést 
nyerjen. 
A lovaságazat a nemzeti identitáson túl 
komoly gazdasági potenciált is hordoz 
magában. A kormány felismerte a terü-
letben rejlő eszmei és gazdasági lehető-
ségeket, ezért tavaly november 10-től 
Horváth László személyében minisz-
terelnöki megbízott felel a Nemzeti 
Lovas Program kidolgozásáért és vég-
rehajtásának koordinálásáért. Komoly 
előkészítő és egyeztető munka után a 
programalkotó szakasz lezárult, a kor-
mány február 29-én elfogadta a Kincsem 
Nemzeti Lovas Programban meghatá-
rozott szakmai koncepciót, a Darányi 
Ignác-terv – Nemzeti Vidékstratégiához 
illeszkedve.
A Kincsem-program feltérképezi az ága-
zat problémáit és összesen 10 beavatko-
zási területet határoz meg. Átfogó cél az 
egymásra épülő rendszerek fokozatos, 
összetett fejlesztése, a szinergikus lehető-
ségek kiaknázása, valamint önfenntartó 
és fenntartható gazdálkodási rendszerek 
létrehozása. Véget kell vetni a több évti-
zedes hanyatlásnak, fejlődési pályára 
állítva az egykor nemzetközi elismert-
ségnek örvendő ágazatot. A minőségi 
tenyésztés fellendítése jelenti minden fej-
lesztés alapját. A mai magyar lóállomány 
mind mennyiségben, mind minőségben 
elmarad az európai élvonaltól. A kiváló 
használati értékkel rendelkező egyedek 
tenyésztésének, kipróbálásának és piacra 

Lovas nemzet
nem az ősöket kell követni,  
hanem azt, amit az ősök követtek
szöveg: tózsa Réka, fotó: Gál ildikó
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juttatásának jelenleg nincsenek meg a feltételei. Ezt a folya-
matot a magántenyésztők mellett az állami ménesgazdasá-
goknak kell elősegíteniük. A meglévő állami ráfordítások 
ésszerűsítése mellett az állami ménesek olyan modern és 
önfenntartó gazdaságokká fejlődhetnek, melyek a lóután-
pótlás biztosítása mellett komplex turisztikai és képzési 
szolgáltatásokat is nyújtanak. Olyan, régi hagyományokkal 
rendelkező gazdaságok talpra állításáról van szó, mint Szil-
vásvárad, Bábolna vagy Mezőhegyes. 
A program szerint a lovaságazaton belül a lovasturizmus 
jelenti az igazi kitörési pontot Magyarország számára. 
Hazánk természeti adottságai a világon egyedülálló, speci-
ális lovastúra-hálózat kialakítását teszik lehetővé. A szabad 
terephasználat jogi feltételeinek rögzítésével Európa vezető 
lovas turisztikai régiójává válhatunk. A korábbi években a 
Széchenyi Terv lovas alprogramjának keretében jelentős 
infrastrukturális beruházásokat valósítottak meg az ország 
lovas magánvállalkozásai, így ezek a létesítmények kiváló 
alapként szolgálnak ahhoz, hogy hazánk át- és belovagolható 
legyen. A hozzáadott érték és attrakció a tereplovaglásban, 
hogy az útvonalak mentén pihenőhelyek, fogadóhelyek vár-
nák a túrázókat, s egy GPS alapú információs rendszer segít-
ségével felfedezhető lesz a környék kulturális, turisztikai és 
gasztronómiai kínálata. 
Merész és újító javaslat a lovaskultúra oktatásának beveze-
tése az általános iskolákban. Az ismeretek közvetítésében 
oroszlánrészt vállalnának a hagyományőrző lovas egyesüle-
tek, s a lovaglás alapjainak elsajátítása is beépülne a testneve-
lés órák keretébe. A lóval való kapcsolat bizonyítottan pozitív 
irányba befolyásolja a személyiségfejlődést, a gyerekek saját 
élményeiken keresztül tapasztalhatják az együttműködés, a 
csapatmunka és a fegyelem jelentését. A ló hátán erősíthetik 
koncentrációs képességüket, javíthatják finom motorikus 
készségeiket. Fontos hangsúlyozni, hogy a koncepció beve-
zetésére részletes akcióterv készül. Az előzetes elképzelések 
alapján a programhoz önkéntes alapon csatlakozhatnak az 
iskolák, míg a résztvevő lovardáknak komoly minősítési eljá-
ráson kell megfelelniük, hiszen a lovaglás veszélyes üzem. 
A lovaskultúra oktatásának bevezetése a köznevelés rend-
szerébe az egész napos iskola és a mindennapos testnevelés 
keretei között, az általános iskola 3., 4. és 5. évfolyamain, 
felmenő rendszerben történne.
A program másik pontja a lóversenyzés átalakítása. A 185 éves 
magyar lóversenyzés hosszú ideje súlyos szakmai és gazda-
sági gondokkal küzd. A sportág valójában a szórakoztatóipar 
része, azonban a rendszerváltás óta folyamatosan veszít nép-
szerűségéből, így még a saját fenntartását is csak folyamatos 
állami támogatással tudja megoldani. A kormány döntött a 
gordiuszi csomó átvágásáról és elrendelte a lóversenytörvény 
megalkotását.
A Kincsem Nemzeti Lovas Program ambiciózus, hiánypótló 
stratégia, amely alkalmas lehet arra, hogy felvirágoztassa 
az ágazatot. A legendás magyar kanca, Kincsem élete során 
54 versenyen indult, s mindannyiszor győzött. A program a 
névadóhoz méltóan kívánja elérni céljait a lovaságazat és a 
nemzet javára.  ■
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A főváros központi fekvése és súlya miatt 
a budapesti rendőrség számos olyan 
sajátos, az országban máshol meg nem 
jelenő feladattal találkozik, amelyek 
végrehajtásához speciális szakértelem-
mel kell rendelkeznie, de a Budapesti 
Rendőr-főkapitányságon nagyon sok a jól 
képzett szakember. Mind vezetői, mind 
beosztotti szinten jelentősen megfiata-
lodott a személyi állomány a fővárosi 
rendőrségen: Újpest nemrég kineve-
zett rendőrfőkapitánya még a krisztusi 
kort is csak jövőre éri el, de hasonlóan 
fiatal például Józsefváros kapitánya is. 
A fiatalság azonban nem jár együtt a 
tapasztalatlansággal, amit a fővárosban 
elindult pozitív folyamatok is alátámasz-
tanak. A másfél éve kinevezett budapesti 
rendőrfőkapitány, Tóth Tamás bízik az 
eredményes munkában, és új hozzáál-
lást igyekszik meghonosítani a rendőri 
munka terén. Nem érez magán politikai 
nyomást: „Pintér Sándor belügyminiszter 
személye a garancia arra, hogy ilyen a rend-
őrséggel nem fordulhat elő, hiszen ő maga is 
rendőr, sőt egy ideig budapesti főkapitány 
is volt” – mondta el a főkapitány. „Ennek 
a helyzetnek köszönhető, hogy a munká-
mat valóban a fontos, gyakorlati ügyeknek 
tudom szentelni. A vezetőktől azt várom 
el, hogy a beosztottakhoz közel, velük 
együttműködve, őket segítve és ösztönözve 
szolgálják, szervezzék a munkát. A rend és 
biztonság megszilárdításában a rendőrség 
állományán belül ugyanis a vezetőknek 

Példamutatással a 
törvényességért és a rendért
szöveg: őrfi József, fotó: botár Gergley

budapest mindig más, ez az ország fővárosa, a bűncselekmények egynegyede 

itt történik. másfél év telt el az új budapesti rendőrfőkapitány kinevezése óta, és 

érzékelhető pozitív folyamatok indultak el a rendőrség és az állampolgárok közti 

viszonyban. Az átalakulóban lévő, bűnügyi és közbiztonsági rendőrségi működés 

bemutatásához tóth tamás budapesti rendőrfőkapitányt kértük fel.
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nagyon fontos szerepe van. Elöljáróként 
kell példát mutatnunk, mert az állomány 
annyit, úgy és olyan minőségben végez el, 
amit a vezető tőlük megkövetel. A szemé-
lyes példamutatás az első számú feltétele 
annak, hogy garantálhassuk a törvényes 
rendet, és érvényre jussanak a társadalmi 
szabályok” – magyarázta el a főkapitány 
az új szemlélet lényegét. Ezt a hozzáál-
lást persze elvárja az alsóbb szinteken 
is. „Igyekszem én magam is mindenen 
rajta tartani a szemem, nagyon fontosnak 
érzem, hogy jó kapcsolatok alakuljanak ki 
az állomány tagjai között. De ugyanígy 
fontos az állampolgárok és a rendőrség 
közötti viszony is. A rendőrségnek nem ele-
fántcsonttoronyból kell működnie. Fontos 
lenne, hogy elterjedjen, a rendőr nem más, 
mint egy olyan állampolgár, akinek jogo-
sítványa van a segítségnyújtásra. Látha-
tóvá, értékelhetővé kell a munkánkat tenni, 
hogy a társadalom széles rétegei is megis-
merhessék és elismerhessék eredményeinket, 
megerősíthessék törekvéseinket.  Az állam-
polgárok bíznak bennünk, és ezzel a biza-
lommal nem élhetünk vissza, ezt nem lehet 
a vitrinből csak úgy elővenni, minden nap 
ki kell érdemelni, meg kell harcolni érte. A 
közrend és közbiztonság hatékonyságá-
nak növelése a lakosság elsődleges igénye, 
ennek kell megfelelnünk. Azaz, legyen több 
rendőr az utcán, gyorsabban dolgozzuk fel 
a bűnügyeket, és minél gyorsabban feje-
ződjenek be az egyes szabálysértési eljárá-
sok. A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
vezetésében az elmúlt évben bekövetkezett 
változásokat éppen ezek a szakmai, társa-
dalmi elvárások indokolták. Segítségükkel 
sikerült fokozni a vezetői hatékonyságot, de 
nem csak a vezetők felé vannak elvárások. 
A közterületi járőrökkel szemben az intéz-
kedés szakszerű és kulturált elkezdésétől 
és lefolytatásától kezdve az öltözködésen 
át szigorú követelményeket támasztunk, 

hiszen velük találkozik az állampolgár 
először, ők vannak szem előtt. Nem mind-
egy, hogy milyen az imázsunk: reményeink 
szerint az intézkedéseknek köszönhetően a 
precíz, pontos, fegyelmezett és barátságos 
rendőrség képe alakul ki a közvéleményben” 

– mondta Tóth Tamás. Az állampolgárok 
és a rendőrség közti viszony rendező-
désének elérését szolgálták azok a köz-
biztonsági kérdésekben megrendezett 
lakossági fórumok is, amiket minden 
kerületben a helyi vezetők jelenlétében 
tartottak meg, és amelyek többségén sze-
mélyesen megjelent maga a főkapitány is. 
A fórumokon a rendőrök a lakosság részé-
ről elhangzott gyakorlati észrevételeket 
nemcsak rögzítették, hanem igyekez-
tek megvalósítani azokat. A szervezeti 
átalakításokon kívül ennek is köszön-
hető, hogy szép számmal érkeztek már 
pozitív visszajelzések. Az új szemléletet 
tükrözi a demonstrációk, tömegrendez-
vények rendőri biztosításának gyakorlata 
is. „Ha egy társadalmilag megosztó, belső 
feszültségekkel terhelt csoport mellé pajzsba 
öltözött rendőrsorfalat állítunk, az hergeli 
a tömeget, célpontot nyújt az indulatok 
levezetéséhez. Ezzel szemben elég, ha a 
rendőrség a közelben van és azonnal bevet-
hető, ha valóban szükség van rá. A tünte-
téseken ugyanúgy, mint a hétköznapokon 
Alaptörvényben foglalt joga bárkinek a 
véleményét hangoztatni” – fejtette ki állás-
pontját a rendőri vezető. A most kidolgo-
zás alatt álló életpályamodell segítségével 
a rendőri hivatást választók kiszámítha-
tóbb, és teljesítményorientáltabb mun-
kahelyet kapnak majd, így a rendőrség 
vonzóbb alternatíva lehet a pályát kere-
sők számára, mint korábban bármikor.   
„A korkedvezményes nyugdíj megszüntetése 
indokolt volt, hiszen miatta olyan tapasz-
talt munkaerő hagyta el a rendőri állo-
mányt, akiknek a hiánya erősen érezhető, 

nem tudták átadni a tapasztalataikat a 
fiatalabbaknak. A rendőrség a rendszer-
váltás óta megannyi átszervezésen esett 
át, amelyek egy része hozta a várt ered-
ményt, másik része viszont kifejezetten 
rontott a korábbi helyzeten. Most lehe-
tőséget kaptunk arra, hogy a társadalom 
és a szakma által megfogalmazott gyors 
és gyökeres változtatás igényének megfe-
lelhessünk. Azonnali beavatkozással azo-
kon a területeken változtattunk, amelyek 
hatékonyabbá teszik a munkavégzést. Arra 
törekedtem, hogy csökkenjenek a kerületi 
kapitányságok terhei, és megszűnjenek a 
párhuzamos feladatok a különböző szer-
vezeti egységeknél. A speciális szakértelmet 
igénylő ügyekben a hatékonyság érdeké-
ben központi hatáskört alakítottunk ki. 
Ha a szakmai prioritások meghatározók 
tudnak lenni, a társadalom elégedettségi 
foka magasabb szintű lesz, mint a koráb-
biakban” – tudtuk meg Tóth Tamástól a 
hivatalba lépése óta történt szervezeti 
átalakításokkal kapcsolatban.  „Buda-
pesten speciális feladat a nagy tömege-
ket vonzó demonstrációk, rendezvények 
biztosítása, de említhetem még a média 
figyelmét folyamatosan kiváltó gazda-
sági deliktumok nyomozását is. Ezeknek 
a kihívásoknak is meg tudunk felelni, de 
tapasztalatból mondhatom, bármilyen jó 
legyen adott területen a közbiztonság, ha 
a lakosság és a rendőrség, az egyén és az 
egyes rendőr között bizalmi problémák 
vetődnek fel, elveszítik egymást, mint 
legfőbb szövetségest. Ehhez elég az is, ha 
hosszadalmas, lélektelen az ügyintézés, 
hiányzik a kellő empátia, vagy modorbeli 
problémák vannak. A szükséges szellemi 
tőkével rendelkezünk ahhoz, hogy az előt-
tünk álló feladatokat megoldjuk, a végre-
hajtásukhoz már csak kitartásra van szük-
ségünk” – mondta Tóth Tamás, Budapest 
rendőrfőkapitánya.  ■
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 « Láthatók-e már a Rendőrtiszti Főis-
kola a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetemmel és a Budapesti Corvinus 
Egyetemből kivált Közigazgatás-tudo-
mányi Karral való egyesülésének előnyei? 
Hogyan valósulhat meg az együttműkö-
dés az egyetemi karok között?

sárkány István: Az egyesülés-
nek vannak biztosan előre lát-
ható pozitív következményei, 
amelyek közül talán a legfon-
tosabb, hogy kinyílnak egymás 
irányába a karok, a tanárok, így 
az oktatómunka is, és elkezdőd-
het a közös kutatási tevé-
kenység. Ez a körülmény már 
önmagában is a hatékonyság 
növekedését eredményezi 
majd, hiszen többen többre 
vagyunk képesek, együtt 
erősebbek leszünk. Aztán 
van egy ténylegesen defi-
niálható előnye: a jogelőd 
intézmény az állami felsőok-
tatási rendszerben főiskola-
ként működött, most pedig 
egyetemi karként folytathat-

juk munkánkat. Minden erőnkkel 
igyekszünk az egyetemi szint által 
megkövetelt minőségi elvárásoknak 
eleget tenni, hogy a közszolgálati 
életpályamodellnek megfelelő kép-
zést tudjunk a Rendészettudományi 
Karon biztosítani.

Kovács Gábor: A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem mindhárom karának megvan 
a saját profilja, de elindult a jogelőd 
intézményekben folyó képzés tartalmi 
összehangolása, hiszen vannak olyan 
tudományterületek, illetve tantárgyak, 
amelyeket egységes oktatási modul-

kifogástalan szolgálatellátás 
felsőfokon
A rendészeti képzés jövőjéről
Szöveg: nagy Ágnes, fotó: Horváth ernő

Negyven éven át a Rendőrtiszti Főiskola volt a rendészeti 

felsőoktatás hazai letéteményese, amely január else-

jétől a Nemzeti Közszolgálati egyetem zászlaja alatt 

a honvédelmi-katonai és a közigazgatás-tudományi 

karok mellett önálló egyetemi karrá vált. Kovács 

gábor rendőr ezredessel, az egyetem megbízott 

oktatási rektorhelyettesével és sárkány istván ny. 

rendőr vezérőrnaggyal, a kar dékánjával beszélgettünk.

t U D á s b á z i s t 
U D á s b á z i s t U 
D á s b á z i s t U D 
á s b á z i s t U D á 
s b á z i s t U D á s b 
á z i s t U D á s b á 
z i s t U D á s b á z i 
s t U D á s b á z i s 



KözSzolgálAT TudáSbázIS || 

45

rendszerben lehet oktatni. Ezáltal az 
egyetem minden hallgatója közel azo-
nos tartalommal sajátíthatja el ezen 
ismereteket. 

 « Mint Dékán úr említette, a Rend-
őrtiszti Főiskola egy szakfőiskolából 
egyetemi karrá vált. Ez mennyiben vál-
toztatta meg a rendőrtisztek képzési 
rendszerét? 
s. I. A felsőoktatásban minden tartalmi 
változtatás csak felmenő rendszerben 
képzelhető el, ezért hallgatóink egye-
lőre a korábbi oktatási szerkezetnek 
megfelelően folytatják tanulmánya-
ikat, képzési rendszerünkben valódi 
változásra csak 2013 szeptemberében 
kerül majd sor. Ekkorra épül ki a rend-
őrtisztképzés meglévő szakmai bázisán 
a rendészettudomány új struktúrának 
megfelelő egyetemi műhelye.
K. G. A Rendőrtiszti Főiskola tuda-
tosan készült az egyesülésre. Ahhoz, 
hogy megfeleljen a kutatóműhellyé 
válás követelményeinek, mindenek-
előtt pótolnia kell a hiányzó oktatói és 
kutatói erőforrásait: a törvény 2016-ig 
biztosít türelmi időt erre. További köve-
telmény az eddigi képzési struktúra tel-
jes körű felülvizsgálata. 

 « Milyen együttműködésük van a ren-
dészeti szakközépiskolákkal, élveznek-e 
az ott végzők valamilyen előnyt az egye-
temre való bekerülésnél?
s. I. A Rendőrtiszti Főiskolán és Karun-
kon is levelező és nappali munkarendű 
képzés is folyik. A levelező munkarendre 
jelentkezés feltétele a rendészeti szak-
középiskola elvégzése után minimum 
hároméves szakmai gyakorlat teljesítése. 
A nappali rendszerű képzés (a büntetés-
végrehajtási tanszék kivételével) nyitott, 
így a felvett hallgatók nagyobb része a 
civil szférából kerül ki, rendvédelmi 
előélettel nem rendelkezik. Náluk van 
jelentősége annak, hogy minden tanévet 
követően meghatározott idejű szakmai 
gyakorlaton vegyenek részt.

 « A már végzett rendőrtiszteknek 
milyen továbbképzési, továbbtanulási 
lehetőségeik vannak? Milyen várako-
zással tekintenek a Rendészettudomá-
nyi Doktori Iskola elindítására?
s. I. Jelenleg a Belügyminisztérium 
Oktatási, Képzési és Tudományszer-
vezési Főigazgatóságán belül a Rendé-
szeti Vezetőképzési Igazgatóság látja 
el a rendészeti vezetőképzéssel kap-
csolatos feladatokat. Továbbtanulásra 

nálunk is van lehetőség, hiszen még 
főiskolai keretek között kiépítettünk 
egy minden tekintetben korszerű, 
Bologna-kompatibilis rendszert, 2008 
szeptemberében elindítottuk a rendé-
szeti vezető mesterképzést. A Rendé-
szettudományi Doktori Iskola pedig 
nyilvánvalóan egy további lehetőség 
lesz, amely megkoronázza majd képzési 
rendszerünket.
K. G. Az NKE megteremti a közszol-
gálaton belüli pályamódosítás képzési, 
továbbképzési és átképzési feltétel-
rendszerét. Ennek megvalósításáért az 
oktatási folyamatban terveink szerint 
egy egységes modul bevezetésére kerül 
sor, amely a közös képzési felületeket 
szintetizálná az alapismeretek szintjén. 
Az EU-konform felsőoktatás első főcik-
lusában a felsőoktatási alapfokozatot, 
és ezzel a felsőfokú szakképzettséget 
lehet megszerezni. A végzettek hiva-
tásos tisztként, kormánytisztviselő-
ként, köztisztviselőként, közalkalma-
zottként kezdhetik meg pályájukat 
a közszolgálatban, illetve egy részük 
civil munkavállalóként a biztonsági 
szférában. A második főciklussal, a 
mesterképzéssel mindhárom karon 
biztosított lesz a magasabb szakmai 
képesítés elnyerésének lehetősége. Ezt 
követően a mesterképesítéssel rendel-
kezők folytatják szakmai pályafutásu-
kat, miközben közülük néhányan – a 
legjobbak – részt vehetnek a harmadik 
főciklusban, a doktori képzésben, ahol 
hadtudományi, közigazgatás-tudomá-
nyi és rendészettudományi doktori 
(PhD-) fokozatot lehet majd elérni. 

 « Milyen értékeket vittek a rendőrök a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem életébe? 
s. I. Azt a rendvédelmi ethoszt, ame-
lyet intézményünk a rendvédelmi szer-
vekkel és a Belügyminisztériummal az 
elmúlt évtizedek során kialakított, 
tehát a fegyelemkezelést, a fegyelemre 
való törekvést, a szakmailag kifogásta-
lan, kulturált szolgálatellátást, az eskü-
ben foglaltak következetes megvalósí-
tását hoztuk magunkkal az egyetemre. 

 « Egyre nagyobb népszerűségnek 
örvend a rendőri hivatás. Véleményük 
szerint milyen szerepe van ebben az új 
rendészeti életpályamodellnek?
K. G. A rendőr szolgálatát a törvények-
ben kifejezett társadalmi akaratnak 
megfelelően a köz érdekében, a tár-
sadalom által biztosított lehetőségek 

között látja el. A társadalom az átla-
gosnál magasabb szintű erkölcsi elvá-
rásokat támaszt a köz szolgálatában 
dolgozókkal szemben. A köz szolgá-
lata a jog ismeretén és tiszteletén ala-
pul, alapvető érték a hazaszeretet és a 
társadalom tisztelete. A rendőr a hiva-
tását a vonatkozó szabályok betartá-
sával, az esküjében foglaltak szerint 
gyakorolja, becsületes, fegyelmezett, 
kötelességtudó. A társadalom, mint 
megrendelő számára akkor legérté-
kesebb a rendőrtiszt, ha a szolgálatát 
a lehető legnagyobb szakszerűséggel, 
elhivatottsággal, a közösség érdekeit 
szem előtt tartva végzi. Erre neveljük 
hallgatóinkat a Rendészettudományi 
Karon.
A jövőben mindenképpen előnyként 
jelentkezik a kiszámíthatóbb előme-
neteli rendszer és a tervezhető munka-
végzés lehetősége. Az új rendészeti élet-
pályamodell középpontjában a munka 
értéke és a teljesítmény áll. Az élet-
pályák összehangolásával, azaz a kor-
mánytisztviselői, a hivatásos szolgálati 
és a hivatásos katonai életutak azonos 
elvek mentén történő szabályozásával – 
a lehetőségekhez mérten – az életutak 
közötti váltás is lehetségessé válik. 

 « Az integrációval bizonyára meg-
fogalmaztak új célokat, gyakorlati 
célkitűzéseket. Ezek megvalósítását 
milyen oktatói gárdával látják lehet-
ségesnek?
s. I. Arra törekszünk, hogy egy minő-
ségi munkára képes oktatói gárda 
segítségével végzős hallgatóink magas 
színvonalú társadalmi és szakmai 
ismeretekkel, elsőrangú informatikai 
és idegen nyelvi tudás birtokában, és 
kimagasló problémamegoldó és kom-
munikációs készségekkel felvértezet-
ten lépjenek ki egyetemünk kapuján. 
Feladatunk a korszerű ismereteket 
hatékonyan alkalmazni képes szak-
értelmiség képzése és nevelése, akik 
szolgálatba állásukat követően, a 
szükséges vezetési készségek birtoká-
ban, jogszabályokban meghatározott 
feladatokat látnak el az ország belső 
rendjének és biztonságának alakítá-
sában és megőrzésében. Ha mindezt 
sikerül megvalósítanunk a minőség-
alapú oktatás rendszerében, akkor 
méltó módon képviseljük a hazai 
közszolgálati oktatás mindannyiun-
kat érintő közös ügyét.  ■
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Az erkölcsi alapállás 
biztosítéka
a kúria elnökével beszélgettünk
szöveg: nagy Ágnes, fotó: Pelsőczy Csaba

Az Alaptörvény visszaállította a Kúria intézményét, amelyet legfőbb bírósági szerv-

ként nevez meg. Jog- és hatáskörében jelentősen megerősítve, az eddiginél haté-

konyabb és korszerűbb szakmai munka reményében látott munkához Darák Péter, 

a Kúria elnöke.

DArák Péter

1987-ben végzett a pécsi janus pannonius tudományegyetem állam- és jogtudományi karán, majd ugyanitt doktorált 

2007-ben. jogi pályáját 1987-ben a zalaegerszegi városi ügyészség fogalmazójaként kezdte, majd 1990-től ügyészi 

minőségben folytatta. két évtizede ítélkezik főként közigazgatási, kisebb részt polgári jogi területen. bírói pályafutá-

sa a zalaegerszegi városi bíróságon kezdődött 1991-ben, 1999-től a legfelsőbb bíróság közigazgatási kollégiumá-

nak berendelt, 2000-től pedig bírósági bírája. 2012. január elsejétől a kúria elnöke. 2005 óta az elte ájk pénzügyi 

jogi tanszékén oktat, szakterülete a pénzügyi jog. 

Darák Péter életében január elsejei kinevezése komoly fordula-
tot jelentett. Le kellett mondania a közéleti szervezetek vezető 
megbízatásairól, így a Magyar Jogászegylet Közjogi, Közigazgatási 
Jogi Szakosztályának elnöki tevékenységéről is. Elmondása szerint 
részvételét a jogi közéletben mindig is szívügyének tartotta, igye-
kezett elősegíteni, hogy a bonyolult jogi problémák túljussanak 

a bírói berkeken és egyes szakkérdések érthetővé váljanak a nem 
specialista jogászok számára is. Nem kellett viszont felhagynia 
tanári tevékenységével, amelyet változatlan erőbedobással és lel-
kesedéssel folytat. „A tanítás saját érdekeimet is szolgálja, mert az 
egyetemi légkörnek köszönhetően bizonyos problémákat a magam 
számára is érthetőbben, világosabban meg tudok fogalmazni.” Jogi 
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egyetemeink rendezvényeire is előszeretettel hívják, lehetősége-
ihez mérten szívesen eleget is tesz ezen meghívásoknak. 
A legfőbb bírósági szerv elnökeként feladata a Kúria bírói tes-
tületének szakmai irányítása. Ebben nagy segítségére vannak 
a Kúrián belül működő kollégiumok – a Büntető Kollégium, a 
Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium és a Polgári Kollégium –, 
valamint a kollégiumokban működő bírák, tanácselnökök, kollé-
giumvezetők és helyetteseik. Meggyőződése, hogy a Kúria szer-
vezeti átalakítása biztosítja az eddiginél hatékonyabb, magasabb 
színvonalú szakmai munka feltételeit. A 2011. évi CLXI. törvény 
hatályba lépésével a szakmai és igazgatási hatáskörök nem keve-
rednek többé, hiszen a jogszabály a bíróságok igazgatásának 
központi feladatait az Országos Bírósági Hivatalra, a szakmai 
vezetést pedig a Kúriára bízza, így a legfelsőbb ítélkező testület 
elnöke a szakmai feladatokra tud koncentrálni. 
A Kúria alapfeladata változatlan: „Konkrét jogorvoslati fórumként 
jár el felülvizsgálati ügyekben és a törvényben meghatározott eszkö-
zökkel törekszik az országszerte egységes ítélkezési gyakorlat eddiginél 
hatékonyabb biztosítására.” A hagyományos jogegységi eszközök 
– bírói értekezletek, kollégiumi állásfoglalások, vélemények, az 
egyes mértékadó döntések közzététele, illetve a jogegységi eljárás –  
alkalmazásán túlmenően lehetőség nyílt úgynevezett joggya-
korlat-elemző csoportok felállítására, amelyek – kúriai bírák és 
másutt dolgozó, szakterületüket magas szinten művelő jogászok 
összefogásával – feltárhatnak rejtett tendenciákat és problémá-
kat. „Az elemző csoportok összetétele és a számukra kijelölt téma-
körök egyelőre még nem nyilvánosak, de az már tudható, hogy min-
den jogterületen sikerült olyan alapvető, a jogkereső állampolgárok 
számára kiemelkedő jelentőségű kérdéseket találni, amelyek vizs-
gálatától várhatóan a bírói gyakorlat egységesebb, egyértelműbb és 
átláthatóbb lesz.” Az elnök példaként a büntetőkollégium javaslata 
alapján felálló joggyakorlat-elemző csoportot említette, amely a 
felsőbb bíróságok hatályon kívül helyezés tárgyában folytatott 
gyakorlatának mozgatórugóit fogja vizsgálni, különös tekintettel 
arra, hogy milyen körülmények játszhatnak szerepet egyes jog-
erős büntetőbírósági ítéletek hatályon kívül helyezésében, ami 
az eljárás részbeni vagy egészbeni megismétlésével, így az eljárás 
elhúzódásával jár. 
A Kúria legsürgetőbb feladatainak egyike az Alkotmánybíróság-
gal való kapcsolatának új alapokra helyezése, hiszen január else-
jétől lehetőség van az úgynevezett valódi alkotmányjogi panasz 

benyújtására. E panaszeljárás keretében az alkotmánybíróság 
konkrét bírósági ügyekben hozott ítéleteket vizsgál alkotmányos-
sági szempontból, mely azzal az eredménnyel is járhat, hogy vala-
mely alkotmányos jog sérelmét állapítja meg. Ebben az esetben az 
ügy visszakerül a Kúriához vagy az eljáró bíróságokhoz, ugyanis 
a megállapított alkotmánysértés kiküszöbölésének módját a ren-
des bíróságnak kell megtalálnia. Ez polgári eljárásrendben úgy 
történhet, hogy anyagi jog sértése esetén a perújítás lehetősé-
gét kell biztosítani, eljárási jogszabály megsértése esetén pedig a 
Kúriának kell eldöntenie, hogy az eljárás melyik részének a meg-
ismétlése eredményezheti az alkotmánysértés kiküszöbölését, s 
hogy a megismételt eljárást melyik bíróság folytassa le. A büntető 
eljárásrendben az alkotmánybírósági elmarasztalás megismételt 
eljárást eredményez. Ezek részletkérdéseit az eljövendő hetekben, 
hónapokban kell kidolgozni.
Az elnök több nyilatkozatában is hangsúlyozta a bírói kar megúju-
lásának szükségességét, meglátása szerint nyitottabbá kell tenni 
a bírói szemléletet, hiszen „olyan bonyolulttá vált a jog világa és 
a társadalmi élet egyaránt, hogy ezt a klasszikus módon szobájába 
bezárkózó bíró önmagában való gondolkodással már nem láthatja át, 
folyamatos konzultációra, specialisták megkérdezésére van szükség, 
az elképzeléseinket tudományos tanácskozások, konferenciák kere-
tében kell átgondolnunk”. Csakis egy ilyen nyitottabb eljárásrend 
és gondolkodásmód vezethet megalapozott bírói állásfoglaláshoz.
Darák Péter a kúriai elnökök sorából Juhász Andort, a Kúria tör-
ténetének meghatározó egyéniségét emelte ki, aki nehéz időkben 
– 1925 és 1934 között – igazgatta a Kúriát, és próbált – a bíró lel-
kiismereti parancsát előtérbe helyezve – olyan tartást és erkölcsi 
alapállást biztosítani a bírák működéséhez, amelynek most már 
évszázadon is túlívelő hatása van. 
Az elnök úr kérésünkre felidézte eddigi pályájának egyik 
maradandó élményét: „1999 tavaszán egy győri országos köz-
igazgatási bírói konferencián volt szerencsém röviden beszélni 
arról a várható hatásról, amelyet az európai jog jelenthet a jövő-
ben Magyarország számára. E húszperces kiselőadást követően 
az általam nagyon tisztelt és nagy tekintélyű Petrik Ferenc, a 
Legfelsőbb Bíróság akkori közigazgatási kollégiumvezetője oda-
jött hozzám és megkérdezte, hogy nem volna-e kedvem berendelt 
bíróként a Legfelsőbb Bíróságon dolgozni. A szakmai életemben 
ez meghatározó momentum volt, minden bírónak kívánok ilyen 
pillanatokat.”  ■

Csakis egy nyitottabb eljárásrend és 

gondolkodásmód vezethet megala-

pozott bírói állásfoglaláshoz.
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A felsőoktatásban tanuló hallgatók lét-
száma a rendszerváltás óta folyamato-
san emelkedik. A felsőfokú képzés álta-
lános elterjedése egyértelműen pozitív 
irányvonal, a tudás olyan érték, amelyet 
senki nem vehet el se az embertől, se a 
társadalomtól, ezért különösen fontos, 
hogy mindenkinek legyen lehetősége 
a tanulás folytatására. Nyilvánvalóan 
nem a diploma az egyetlen lehetőség 
a boldogulásra, de diplomával köny-
nyebb az állásszerzés, versenyképesebb 
az ember a munkaerőpiacon. Az utolsó 
igazi reform a felsőoktatás területén  
– leszámítva a bolognai rendszer egyez-
ményes átvételét – az ezredforduló kör-
nyékén zajlott. Márpedig a hallgatói 
létszám bővülése a rendszerváltás óta 
tart, ilyen mértékű változásra azonban 
sem az egyetemek, főiskolák, sem az 
állam nem volt felkészülve. Egyik fél 
sem képes ekkora hallgatóságot magas 
színvonalon, pusztán költségvetési for-
rásokból korlátlan mértékben képezni. 
A kormány ezért arra kényszerült, hogy 
az idei évtől átalakítsa a felsőokta-
tási férőhelyek keretszámait úgy, hogy 
továbbra is fenntartsa a lehetőséget az 
ingyenes oktatásban történő részvételre 
minden magyar állampolgár számára. A 
reform keretében létrehozták az állami 
ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas, 
valamint az önköltséges hallgatói státus 
kategóriáját. Azok pedig, akik esetleg a 

júliusi felvételi pontszámok meghirde-
tése után az utóbbi kettő valamelyikébe 
kerülnek be, semmiképp ne keseredje-
nek el, rajtuk segíthet a Diákhitel 2. 
A Diákhitel 2. egy rendkívül kedvező, 
önálló finanszírozási konstrukció, ame-
lyet elsősorban azért alkotott meg a kor-
mány, hogy mindenki számára lehetővé 
tegye a felsőfokú tanulmányok kedvező 
finanszírozását. Ez úgy valósul meg, 
hogy a hitelfelvételkor az egyik legfon-
tosabb szempontot képező kamat mér-
téke a Diákhitel 2. esetében rendkívül 

alacsony, mindössze két százalék. Imre 
Zita, a Diákhitel Központ Zrt. kommu-
nikációs igazgatója szerint hazánkban 
ez nagyon kedvezőnek számít, minden-

képpen egy jól tervezhető, kiszámít-
ható konstrukcióról beszélhetünk. A 
két százalékon felüli kamatköltségeket 
a magyar állam állja kamattámogatás 
formájában. Ilyen kedvezményes hitel-
felvételre a pénzügyi piacon sehol nincs 
lehetőség, gyakorlatilag mondhatjuk 
azt, hogy a hallgató a saját képzésének 

Diákhitel 2.
szöveg: tóth nándor tamás

Kedvező, kiszámítható, rugalmas – ezek a legfontosabb jellemzői az idén beveze-

tésre kerülő Diákhitel 2-nek. Az új finanszírozási formával nem a hitelező, hanem a 

hiteles jár jobban, az ő érdeke szerint állapítják meg a kamatot, a törlesztőrészletet, 

a futamidőt. A kormány egy olyan konstrukciót hozott létre, amely minden részletre 

kiterjedően a legjobban igyekszik a felsőfokú tanulmányaikat hitelből finanszírozó 

hallgatók érdeke szerint működni.

ii életpálya közszolgálat
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költségét részletekben fizeti ki – már 
dolgozóként. A Diákhitel 2.-t a már 
korábban is említett képzési formák 
(állami ösztöndíjas, részösztöndíjas, 
önköltséges) bevezetésével egy időben, 
tehát 2012 szeptemberétől indítják el, 
értelemszerűen tehát igénybevételére 
azok jogosultak, akik ekkor kezdik 
tanulmányaikat. 
Az új pénzügyi eszköz kötött felhasz-
nálású: az állam közvetlenül a felsőok-
tatási intézménynek utalja át a pénzt. 
Az összegnek nincs felső értékhatára, 
tehát bármilyen drága is a képzés, a 
költségek nem a diákéveket terhelik 
majd, később pedig rendkívül ked-
vező feltételekkel válik lehetővé a tör-
lesztés.  A hiteligényléshez nem kell 
jövedelem, kezes, semmilyen fedezet, 
a megfelelő jogosultságok birtoká-

ban hitelbírálat nélkül megkapható a 
képzési költség összege. A jogosultak 
között az állami részösztöndíjasok 
és az önköltséges képzésben tanulók 
egyaránt szerepelnek. Az életkor jelent 
befolyásoló tényezőt, azok vehetik fel a 
Diákhitel 2.-t, akik 35. életévüket nem 
töltötték be a beiratkozáskor. Természe-
tesen megmarad a régi diákhitel is – új 
nevén Diákhitel 1. –, mégpedig eredeti 
formájában, kötetlen felhasználású, 
maximalizált értékkel bíró hitelként. 
A szintén kedvezményes hitel segítsé-
gével tehát továbbra is beszerezhetők 
a felsőoktatás időszakát megkönnyítő 
laptopok, kerékpárok stb. Augusztustól 
mindkét pénzügyi konstrukció eseté-
ben megszűnik a papíralapú hitelkére-

lem, teljesen felváltja 
az online igénylés a 
www.diakhiteldirekt.
hu honlapon. Az elekt-
ronikusan kitöltött 
hiteligénylési lapo-
kat személyesen kell 
leadni a Diákhitellel 
partner pénzintéze-
tekben, takarékszö-
vetkezetekben vagy 
postákon, hiszen a 
hivatalos személyazo-
nosítás ott történik 

meg. Az új hitelkonstrukció megal-
kotói a törlesztést is alaposan, a hitelt 
felvevők szempontjából kedvezően és 
rugalmasan alakították ki. „Ebben a spe-
ciális konstrukcióban nincs előre rögzített 
futamidő, a törlesztés a hiteles életciklu-
sához igazodik” – ismertette Imre Zita 
igazgató. Bár van díjmentes lehetőség 
a tanulmányok alatti előtörlesztésre is, 
a törlesztést azonban az aktív hallgatói 
jogviszony megszűnése után (legké-
sőbb a 35. életév betöltését követően) 
kell elkezdeni. Ennek mértékét a fizetés 
arányos részében maximalizálták. „Az 
első két évben a mindenkori minimálbér 
6 százalékát kell törlesztőrészletekben 
fizetni, a harmadik évtől a saját jövedelem 
4–12 százalékát” – fejtette ki a kommu-

nikációs igazgató. Tehát idén 
például a törlesztőrészlet azok 
számára, akik tavaly diplomáz-
tak le, mindössze 4680 forint 
lenne. Később, a fizetés vár-
ható emelkedésével ez nyilván-
valóan emelkedik, magasabb 
részletekkel viszont rövidül a 
törlesztés időtartama. Az elő-
törlesztés lehetőségével a hitel 
futamideje alatt gyakorlatilag 
bármikor lehet élni mindenféle 
külön költség nélkül. Ráadá-
sul az előtörlesztés közvetlenül 
a tőketartozást csökkenti. A 
gyermekvállalás kezdeti idején 
(például a GYED és a GYES ideje 
alatt) a törlesztési kötelezettség 
szüneteltetésére is van lehetőség, 
illetve akkor is, ha rokkantsági 
nyugdíjra, járadékra vagy baleseti 
rokkantsági nyugdíjra jogosult a 
törlesztő. Azok, akik a 35. életévük 
betöltése előtt újra hallgatói jogvi-
szonyt létesítenek, szintén megte-
hetik, hogy felfüggesztik a törlesz-
tést. Ha pedig átmenetileg komoly 

anyagi gondok adódnának, a Diákhitel 
Központnál maximum két évre igényel-
hető a törlesztőrészlet mérséklése. 
A felsőoktatási reform és a Diákhitel 2. 
bevezetése a költségvetés oldaláról 
szemlélve fontos előrelépés, hiszen 
jelentősen csökkenti a terheket, de 
vélhetően javítja a felsőoktatás haté-
konyságát is. A pályaválasztás egy 
komolyabb döntés lesz, végig kell 
gondolni, hogy milyen diplomával 
szeretné az ember tervezni az életét. 
Azok, akik immár a saját – bár jöven-
dőbeli – pénztárcájukon érzik a költ-
ségeket, várhatóan komolyabban veszik 
a tanulmányaikat, és többet várnak az 
egyetemektől-főiskoláktól. „Az önkölt-
séges hallgatók egyrészt joggal várják el, 
hogy minőségi felsőoktatáshoz férjenek 
hozzá pénzükért cserébe, másrészt csak 
olyan diplomába fektetnek be, ami biz-
tosan megéri” – fogalmazta meg vára-
kozásait a Diákhitel Központ kommu-
nikációs igazgatója. Relevánsabb lesz az 
a szempont, hogy ténylegesen mennyi 
idő alatt térül meg az adott diploma, 
bár nyilvánvalóan nem ez az egyetlen 
aspektus. A Diákhitel 2. viszont a pénz-
ügyek területén a legkedvezőbb felté-
teleket teremti meg az idén beiratkozó 
hallgatók számára.  ■
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A mai Kúria épületét Fellner Sándor 1912-ben eredetileg 
Igazságügyi Minisztériumnak tervezte. A Parlament épü-
letétől nem messze álló, a Markó, Szemere, Stollár Béla 
és Nagy Ignác utcák által közrefogott, utcatömb méretű 
ház a milleniumi városfejlesztések egyik igen jól sike-
rült alkotása. Az épület kialakításán érezhető, hogy 
a tervező megpróbálta láthatóvá tenni 
a társadalmi együttélés feltételét adó 
igazság eszméjét: a házat körbejárva 
megnyugszik az ember, mikor az erő-
teljes formákkal szembesül, mert ezt 
az üzenetet sugallja a kívülről zárt 
megformálású, méltóságteljes épület. 
A robusztus, nagyméretű, faragott 
kövekkel kiépített alagsori szint az 
utca felszíne fölé emelkedik és kiugrik 
a homlokzat síkjából, ezzel erős alapot ad a 
fölé emelt háznak. Az építész jól használta az 
eklektika kimeríthetetlen eszköztárát is, amikor a 
minisztérium számára klasszicista elemeket választott, 
ezzel utalva az igazság időtlen voltára. A homlokzatok 
előtt felfutó magas oszlopok, a bejárat főtengelyében a 
tetőre épített klasszicista felépítmény, a falsíkokat záró 
erőteljes, háromszintű, faragott koronázó párkány, és a kő 
anyaghasználata mind az időn túli, általános örök érvényű 
üzenetet szolgálják. A ház külső homlokzata a falból kilépő 
lizénákkal és keretezett ablakokkal sűrűn tagolt, a sarkokat 

a kiugró rizalitok tovább hangsúlyozzák, ezzel mintegy megtá-
masztják az épületet. Ha a kapun belépünk, a reprezentatív 

aulában Justitia szobra figyelmeztet bennünket az igazság 
erejére. A terek, a folyosók tágasak, emelt belmagasságúak, 

van hely a mérlegelő gondolatoknak. Az utca felől zárt 
épületnek három belső udvara is van, így az épületszár-

nyak kintről és bentről is elég fényt kapnak, 
segítenek tisztán látni. 1945 után az erős 
üzenetű épület nem kerülhette el a sorsát, 
az akkori kommunista rezsim előbb Bel-
ügyminisztériumnak, majd Vegyipari és 
Nehézipari Minisztériumnak használta, 
később a Bányaműszaki Felügyelőség 
székhelye is volt. A Legfelsőbb Bíróság 
1981 óta székel az épületben, és a Leg-

főbb Ügyészség is itt kapott helyet. Azóta 
többször felmerült, hogy a Legfelsőbb Bíróság 

visszakaphatná a régi, eredeti Kúria Kossuth 
téri épületét (mai Néprajzi Múzeum), erre azonban 

eddig nem került sor. A ma használt épület erőt sugárzó 
kialakítását és igazságról szóló üzenetét tekintve alkalmas 
arra, hogy méltó helyszínt biztosítson az igazságszolgálta-

tás legfelsőbb szerveinek. A bíróságok szervezetéről és igaz-
gatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény január 1-jei hatályba 
lépésével visszaállította a Kúria intézményét. Erős és stabil 
működési rendszer jött létre, mint maga az épület, amiben 
ellátja feladatát. ■

szilárd, mint  
az erkölcs maga
szöveg: őrfi József, fotó: Árvai károly

eszmei tartalommal bíró, és magas színvonalú építészeti kialakítása miatt a Kúriá-

nak és a Legfőbb ügyészségnek otthont adó markó utcai épület méltó környezetet 

biztosít az igazságszolgáltatás legfőbb szervei számára. 
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hUNgARiKoNoK 
tavaszi lendületben
szöveg és fotó: kárpáti tamás műgyűjtő, a HuSz felügyelőbizottságának elnöke

Még szinte be sem zárult a Hungariko-
nok (Kárpáti-gyűjtemény) kiállítása a 
balatonfüredi Vaszary Villában (előtte 
a Petőfi Irodalmi Múzeumban Pesten, 
az egri várban, a keszthelyi kastélyban, 
a bécsi Collegium Hungaricumban és 
Dunaszerdahelyen volt látható a kol-
lekció), máris újabb felkérések várnak  
a híres magyarok (Faludy és Örkény,  
Bartók és Sir Solti, Puskás 
Ferenc, Papp Laci és Gerevich, 
Aba-Nová k és Ba rcsay,  

Kossuth és Petőfi és sokan 
mások) emblematikus tár-
gyaiból készült képzőművészeti alkotá-
sokra. 
Sokan kérdezik, honnan jött maga az 
ötlet, s főként az ereklyék sokasága. A 
gyűjtemény előképe egy másik temati-
kus összeállítás: a Mesterecsetek. Ebben 
Rippl Rónai krétájától Bernáth Aurél 
ecsetéig, Borsos Miklós lúdtollától Würtz 
Ádám tustolláig a mesterek munkaeszkö-
zeit kutattam fel, s kereteztettem egybe 
alkotásaikkal. Barcsay ecsetjéhez már 
nem futotta olajképre, őrízgettem dol-
gozó-szobámban a majd’ fél évszázados 
újságírói múlt egyéb, emlékké nemesült, 
többnyire emblematikus darabjaival. Ám 
nem akartam, hogy az idők végezetéig 
ott porosodjanak, ezért egy ihletett pil-
lanatban megkérdeztem képzőművész 
barátaimat: mi lenne, ha…? Innen már 
az ő találékonyságukat, ezernyi ötletü-
ket illeti dicséret, én viszont ettől kezdve 
nem csupán véletlenszerűen gyűjtöget-

tem, hanem tudatosan kerestem a tár-
gyakat (objekteket), hogy a legjobb kor-
társ művészek gondolataival, az általuk 
hozzáadott értékkel szubjekt, ez esetben 
hungarikon válhasson belőlük.
Egyszerre csak azon vettem észre 
magam, hogy egy gyűjtemény, méghozzá 
egy múzeumban bemutatandó, nagyon 
szép anyag közepén ülök.

Két éve a Szerencsejáték támogatásá-
val megjelent egy gyönyörű 

a lbum, elegendő 

csak belelapozni, 
s az oldalpárok 

keretében ott látható a híres 
magyarok ereklyéiből készült 
műtárgy, azaz maga a hunga-
rikon, mellette kiváló kortárs magyar 
írók, újságírók róluk született esszéivel. 
Ez így egyszerűnek és világosnak tűnik. 
De az értékmentésnek az értékterem-
tés előtti fázisában, amikor telefonban, 
ismeretlenül próbáltam elmagyarázni, 
hogy miként kerül egy festménybe vagy 
szoborba a hajdan élt írónak, festőnek, 
karmesternek a sétabotja, a zsebórája 
vagy a pipája – nem volt ennyire pofon-
egyszerű a képlet.
Most újabb kötet megy nyomdába – az 
E.ON jóvoltából – London 2012 – Hun-
garikonok címmel, az angol és magyar 
nyelvű album a nyári olimpia alkalmá-
ból mutatja be 12 világhírű magyar és 
12 magyar olimpiai bajnok relikviáit. 
Ugyanezek az alkotások az MTV1-es csa-
tornáján és a DUNA TV-n is megjelen-

nek sorozat formájában, a Magyar Posta 
pedig bélyegblokk megjelentetését tervezi 
a hungarikonokról. 
És akkor az elején beígért újabb kiállítá-
sok: a Római Magyar Akadémián május 
4-én nyílik tárlat a sport témakörében, 
hasonló tematikájú – Sport a művészet-
ben, művészet a sportban – összeál-

lításnak pedig a Nemzeti Galéria ad 
otthont a nyár folyamán. Meghívták 

a gyűjteményt a Pécsi Orszá-
gos Színházi Találkozóra, 

egyes darabjait szeptember-
ben a párizsi UNESCO szék-
házba, majd a teljes kollek-
ciót a Vigadó Galériába. 
Nincs itt hely felsorolni 

mindazoknak a magánszemélyeknek és 
intézményeknek a nevét, akik segítettek, 
segítenek a gyűjtemény gondozásában. A 
Hungarikum Szövetséget azonban okvet-
len meg kell említenem, márcsak meg-
tisztelő meghívásuk miatt is, hogy olyan 
nevek társaságában, mint például Törley, 
Béres, Neumann, Kodály, Puskás – gyűj-
teményem is tagja lehet az alapítók csapa-
tának. Külön köszönet a Szövetség elnöké-
nek, Birinyi Józsefnek, akinek Hidegkuti és 
Puskás személyes tárgyait köszönhetem.
Bízom abban, hogy kiemelkedő értékte-
remtőinknek és egyben a magyar ország-
márkának is jó szolgálatot tesznek a 
Hungarikonok.  ■
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 « Miért volt szükség az ügyészségi tör-
vény reformjára?
Polt Péter: Az ügyészségre két sarkalatos 
törvény is vonatkozik, amelyeket tavaly 
novemberben fogadott el az Országgyű-
lés. Az egyik az ügyészség tevékenységé-
ről, a másik az ügyészségi alkalmazot-
tak jogállásáról szól. Bár tartalmukban 
modernek voltak a korábbi vonatkozó 
törvények is, de időszerű volt egészében 
átvizsgálni a szabályozást és tisztázni 
az ügyészség feladatait.  Az alaptevé-
kenység változatlan maradt a korábbi 
gyakorlathoz képest, de számos olyan 
fontos momentum van, amit kifejezésre 
kellett juttatni az ügyészséggel kapcso-
latban. Maga az Alaptörvény szól arról, 
hogy az ügyészség az igazságszolgáltatás 
közreműködőjeként, és független szerv-
ként végzi a feladatát, amivel beemelte a 
szervezetet a tágabb igazságszolgáltatás 
körébe. Ez minőségi változást jelent, és 
egyúttal megfelel annak az alkotmány-
bírósági döntésnek is, ami már 2004-ben 
kimondta, hogy az ügyészség önálló 
alkotmányos tényező. 

 « Milyen nemzeti és nemzetközi köve-
telményekre kellett figyelniük a törvény 
megalkotóinak? 
P. P. Valóban, nemzeti-tradicionális és 
nemzetközi szempontokat is érvényre 
kellett juttatnia a közigazgatási és igaz-
ságügyi tárcának a törvény előkészítése 
során. Két olyan nemzetközi dokumen-
tum van, amit érdemes megemlíteni, 
mert meghatározza a mai gyakorlatot: az 
egyik egy Európa tanácsi dokumentum, 
a 2000. évi 19. számú ajánlás, ami egy-

fajta zsinórmértékként szolgál az európai 
országok ügyészségeinek számára, hogy 
milyen elvek mentén működjenek egy 
modern jogállamban. A másik, Magyar-
ország számára is követendő állásfog-
lalás a Velencei Bizottságtól származik, 
és azokat a fontos kritériumokat tartal-
mazza, amiket egy ügyészség esetében 
a működés során mindenképpen szem 
előtt kell tartani. Azt gondolom, mind 
a két dokumentum elveit sikerült meg-
jeleníteni az ügyészségi törvényekben, 
mind az ügyészség függetlenségére, a 
jogállására, valamint a tevékenységére 
vonatkozóan is. A Velencei Bizottság 
javaslatát például, hogy a legfőbb ügyészt 
a korábbi gyakorlathoz képest hosszabb 
időre, a parlamenti ciklusoktól eltérő idő-
tartamra válasszák meg, már 2010-ben, 
a régi Alkotmány módosításakor figye-
lembe vették. De a 2000. évi 19. ajánlás 
is minden tekintetben megjelenik az új 
törvényekben, az egyéni felelősség elve, 
az egyes utasítások írásbeliségének köve-
telménye, vagy a függetlenség biztosíté-
kai mind megfelelő módon vannak ren-
dezve. A nemzetközi standardok mellett 
a saját tradíciónkhoz való visszanyúlás 
is indokolt volt, hiszen 1872, az akkori 
első ügyészségi törvény hatályba lépése 
óta Európa élvonalába tartozik a magyar 
ügyészségi tevékenység. 

 « Milyen új kapcsolat-, illetve feladat-
rendszer alakul ki a törvény nyomán a 
legfőbb ügyész számára? 
P. P. A legfőbb ügyész pozíciója lénye-
gét tekintve nem változott, de fontos 
kiegészítések járultak hozzá. Ezután is 

vezeti és irányítja az ügyészi szervezetet, 
amely továbbra is független alkotmányos 
tényező, szoros kapcsolatban a parla-
menttel. A legfőbb ügyészt a parlament 
választja a köztársasági elnök javaslatára, 
ehhez kétharmados, minősített többség 
kell. Egyébként ez a változtatás is a Velen-
cei Bizottság kérésének megfelelően 
került be a törvénybe. A legfőbb ügyész 
évente be is számol a parlamentnek, a 

képviselők pedig kérdéseket intézhetnek 
hozzá. A korábbi szabályozás éled újra 
abban az intézkedésben, amely kimondja, 
hogy a legfőbb ügyész a korábbi korona-
ügyészhez hasonlóan részt vehet a Kúria 
teljes ülésein. Ezzel a legfőbb ügyész a 
jogegység kialakításában tényleges sze-
repet kapott. Bevezetésre kerül az „ami-
cus curiae” jogintézménye is, amelyen 
keresztül a legfőbb ügyész egyfajta kívül-
álló, objektív szereplőként tanácsot adhat 
a Kúriának, hogy a jogegység érdekében 
milyen elvi álláspontot alakítson ki az 
egyes problémák megoldásához. Olyan 
hagyományos fogalmak is megjelennek, 
mint például az „alügyész”, aki a korábbi 

modern, hagyománytisztelő 
és hatékony
szöveg: őrfi József, fotó: botár Gergely

tavaly év végén új törvényi szabályozás született az ügyészség működésére vonat-

kozóan. A struktúrát már hozzáigazították az új rendszerhez és lehet látni az első 

eredményeket is. Polt Péter legfőbb ügyészt az új jogszabályi környezetről és annak 

hatásairól kérdeztük.

|| KözKincs Közszolgálat

a rejtett típusú bűnözést 

sokkal hatékonyabban 

tudjuk láthatóvá tenni.
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szabályozásban 1945-ig létezett, és az 
eddigi ügyészségi titkárnak feleltethető 
meg. Újdonság a legfőbb ügyész pozíció-
jában a Kúriai teljes ülésen való részvétel 
mellett az Alkotmánybírósághoz fűződő 
új viszony. A legfőbb ügyésznek ugyanis 
lehetősége van alkotmányjogi panasz 
benyújtására két esetben: egyrészt, ha 
valamilyen nemzetközi szerződésben 
foglaltakkal szembeni ütközést tapasz-
tal, másrészt pedig olyan egyedi ügyek-
ben, ahol az érintett nem tudja képviselni 
a saját jogait vagy érdekeit valamilyen 
oknál fogva. Ezek mellett profiltisztítás 
is bekövetkezett, a legfőbb ügyész például 
nem vesz már részt az Alkotmánybíró-
ság teljes ülésén, illetve értelemszerűen a 
megszüntetett Országos Igazságszolgál-
tatási Tanács tagja sem lehet, így a bíró-
ságok belső igazgatási feladataiban sem 
vesz részt. Röviden összefoglalva ezek 
azok a jogkörök és változások, amiket 
meg lehet említeni.  Összességében azt 
gondolom, nagyon modern, a hagyomá-
nyokra is alapozó, és az ügyészség haté-
kony működését lehetővé tevő szabályo-
zás született.

 « A katonai ügyészség megszűnésével 
keletkezett szervezeti és emberi prob-
lémákat az ügyészségen belül működő 
Központi Nyomozó Főügyészségbe való 
integrálással sikerült kezelni. Hogyan 
használja fel az ezzel felszabaduló erő-
forrásokat?
P. P. A korábbi katonai ügyészségen 
dolgozóknak komoly tapasztalata van 
a katonai bűncselekmények nyomozása 
és vádképviselete terén. A Központi Nyo-
mozó Főügyészségben a korábbi feladata-
ikat is ellátják, és – mivel főleg nyomozó 
tevékenységet folytattak – nagyon jól 
hasznosíthatók az ügyészségi nyomozá-
sokban is, például a korrupciós ügyeknél. 
A közélet tisztasága elleni bűncselekmé-
nyek nyomozásában a katonai ügyészek 
bevonásával már most minőségi változás 
történt, amit csak hosszú idő alatt érhet-
tünk volna el az integráció nélkül. 

 « Ezek szerint nagyobb szerepet szán az 
ügyészségnek a korrupció elleni harcban. 
Ezt hogyan képzeljük el? 
P. P. Az elmúlt évben egy belső struk-
turális változtatásnak köszönhetően 
a Központi Nyomozó Főügyészségen 
belül külön szervezeti egység jött létre a 
korrupció elleni harcra, sőt ez év janu-
ártól a katonai ügyészség integrálásával 
a Központi Nyomozó Főügyészségnek 

regionális szervezeti egységei is létrejöt-
tek, amelyek alapvetően szintén ezt a célt 
szolgálják. Azt gondolom, ezeknek a szer-
vezeti változásoknak már vannak bizo-
nyos látható eredményei is. A napokban 
jött ki az ügyészség gyorstájékoztatója az 
elmúlt év bűnüldözési adatairól, ott azt 
láthatjuk, hogy az eljárás alatt lévő kor-
rupciós ügyek száma megduplázódott. 
Ez nem azt jelenti, hogy kétszer annyi 
ilyen tárgyú bűncselekményt követtek 
el, hanem épp ellenkezőleg, arról van 
szó, hogy ezt a rejtett típusú bűnözést 
sokkal hatékonyabban tudjuk láthatóvá 
tenni. Új szervezeti keretben, új eljárási 
módszerekkel sikeresebben vesszük fel a 
harcot.

 « Szükség van az ügyészség nem bün-
tetőjogi tevékenységére? Hogyan tud 
egy ügyész közérdekvédelmi feladatokat 
ellátni?
P. P. Ez egy hihetetlenül fontos kérdés. 
Európában is vita tárgya, hogy van-e lét-
jogosultsága a büntető területen kívül 
az ügyészi működésének. Azt tudom 
mondani, hogy nemzetközi szinten 
olyasfajta közös gondolkodás alakult 
ki, amely szerint igen hasznos tud lenni 
az ügyészség nem büntető tevékenysége 
az állami működés vagy a társadalom 
érdekei szempontjából. Európában az 
ilyen irányú tevékenység megőrzése és 
megerősítése mellett foglalnak állást, és 
a megfelelő szabályozására törekednek. 

Ez történt nálunk is. Az Alaptörvény 
kimondja, hogy az ügyészség az állam 
büntetőigényének az érvényesítője, de 
emellett vannak nem büntető terüle-
ten ellátott ügyészi tevékenységek is. 
A korábbi törvényességi felügyelettől 
eltérően szemléletváltás következett be 
és mára a közérdek védelmét szolgálja 
az ügyészi tevékenység, ennek fényében 
történik minden nem büntető terüle-
ten végzett ügyészi munka. A korábbi 
jogszabályokból következő parttalan 
törvényességi felügyelet nem segítette 
igazán a hatékony működést ezen a 
területen. Az ügyészségeknek a mos-
tani ügyészségi törvény szerint minden 
közigazgatási vagy polgári ügyben az 
a vezérfonal, hogy a közérdek kérdését 
vizsgálják. Ahol felléphet az ügyész, 
ott a közérdeket vizsgálja, és a korábbi 
puha eszközökkel szemben, mint az 
óvás, felszólalás, figyelmeztetés, már 
első lépésként pert megelőző felhívást 
fogalmazhat meg a megfelelő szerv felé, 
amelynek hatásköre van ezt teljesíteni az 
adott területen. Ezen kívül elsősorban 
bírósághoz fordul, tehát kikényszeríthet 
egy bírósági döntést ahol az ügyészség 
mindig a közérdekre fog hivatkozni a 
konkrét jogszabálysértés mellett. Ez új 
lehetőségeket jelent például a környe-
zetvédelemben, az élhetőbb emberi 
környezet elérésére vonatkozóan és a 
fogyasztóvédelemben is.  ■
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Koptik Odó, celldömölki bencés apát az 
1741-es országgyűlésen vetette fel a Szent 
István nevéről címzett nemes lovagrend 
felállítását. 1760-ban Mária Terézia 
magyar királynő (gróf Esterházy Ferenc 
tanácsára) direktebben foglalkozott a 
Szent Istvánról elnevezett polgári érdem-
rend alapításának a kérdésével. A Rend 
megvalósulásában igen nagy szerep 
jutott gróf Esterházy Ferencnek, aki 1762-
től magyar udvari kancellár volt. Mária 
Terézia ténylegesen 1764-ben alapította 
meg a Magyar Királyi Szent István Ren-
det. A rendkívül reprezentatív tényleges 
alapítási ünnepség 1764. május 5-én folyt 
le, az alapító nagymesternőként szere-
pelt. A különféle lovagrendeknél már 
létező, s itt is létrehozott rendi szervezet 
élére rendkancellárként gróf Esterházy 
Ferencet állították. A Rend a korabeli 
érdemrendek nagy részének megfelelően 
három osztályból (nagykereszt, középke-
reszt, kiskereszt) állt.  A nagykereszthez 
belföldi kitüntetettek esetében rendi lánc 
is adományozásra került. A lánc és a rendi 
keresztek aranyból készültek, a rendi csil-
lag a korabeli szokásoknak megfelelően 
pedig hímzett textil kivitelben. A 19. szá-
zad közepétől e csillagok ezüstből készül-
tek, arany rátétekkel. A korabeli gyakor-
latnak megfelelően a 19. század elejéig a 
rendvitézek a rendi osztályoknak megfe-
lelő kivitelű, igen nagy értékű rendi dísz-
ruhát, „ékruhát” is viseltek. A Rend 36 
szakaszból álló, alapszabályként szolgáló 
Statutuma 1764-ben Magyarország 
akkori hivatalos nyelvén latinul, illetve 
németül is napvilágot látott. Az első 
rendi inszigniák a cs. kir. Állami Fő 
Éremhivatalnál, Bécsben készültek.  
A hímzett textil csillagokat – illetve a 
díszöltözetek igen gazdag hímzésdíszít-
ményeit – pedig ugyancsak Bécsben  
Talluer cs. kir. arany és ezüst műhímző 
mester készítette igen magas művészi 

színvonalon, ezek miatt a Rend létreho-
zása jelentős költségeket jelentett. A 
Rend a Habsburg Birodalom (az Osztrák 
Császárság) Osztrák–Magyar Monarchia 
legjelentősebb elismerései közé tartozott. 
A sorrenden kívül álló Aranygyapjas 
Rend az uralkodóház házi rendjele volt. 
Ezt a Mária Terézia Katonai Rend, azaz a 
legmagasabb katonai elismerés követte, 
míg a Szent István-rend a legmagasabb 
polgári elismerés volt. A Magyar Királyi 
Szent István-rend hangsúlyozottan 
magyar intézményként volt ismert, a 
mindenkori trónon ülő (Habsburg- 
Lotharingiai) magyar király volt a Rend 
nagymestere, különleges privilégium-
ként a mindenkori esztergomi érsek, 
Magyarország hercegprímása pedig a 
Rend prelátusa (főpapja) lett. Ez azt jelen-
tette, hogy az alapítástól kezdődően, 
1945-ig az esztergomi érseket az uralkodó 
külön nevezte ki a Rend prelátusává, 
illetve külön tüntette ki a nagykereszttel. 
Barkóczy Ferenc prímásságától Serédy 
Jusztinián prímásságáig tartott ez az idő-
szak. A Rend tisztségviselői mindig 
ugyancsak előkelő magyar főurak, illetve 
nemesek voltak. A Rend inszigniái, mini-
atűrjei, szalagja, tokja, a rendi díszöltö-
zetek, de akár maguk a rendi adományo-
zási okmányok is mindvégig hangsúlyo-
zottan magyar jellegűek voltak. Nagy 
ritkán gyémánt díszítmény is kiadásra 
került (57 nagykereszt, 1 középkereszt). A 
Rend jelvényeit a korban követett általá-
nos gyakorlat szerint – a gyémánt díszít-
mény kivételével – a rendvitézek halálát 
követően a hagyaték felszámolása kere-
tében szigorúan vissza kellett szolgál-
tatni a Rendhez. E vonatkozásban még 
az uralkodóval sem tettek kivételt. Az 
inszigniákat a szükséges esetben kijaví-
tották, ezt követően újra adományozásra 
kerültek, ezzel a gyakorlattal egyrészt 
jelentős költséget takarítottak meg, más-

részt igen nagy mértékben akadályozták 
az esetleges illetéktelen viselést is. 
Ugyanígy visszaszolgáltatandók voltak a 
korábban adományozott jelvények, ha 
valaki nagy ritkán magasabb rendi osz-
tályban részesült. Mindez a külföldiekre 
is vonatkozott. Mindenkor megengedett 
volt (saját költségre) az úgynevezett vise-
leti példány készíttetése, ezekre nem 
vonatkoztak a fenti előírások. A Magyar 
Királyi Szent István-rendet annak elle-
nére, hogy mindvégig megtartotta hang-
súlyozottan magyar jellegét, kezdettől 
fogva a Habsburg Birodalom egésze arra 
érdemes alattvalóinak is adományozták, 
bár kétségtelenül a magyarországiaktól 
eltérően jóval kisebb mértékben, ezzel is 
hangsúlyozva, hogy a Rend mindvégig 
megtartotta kiemelten exkluzív jellegét. 
Így sokan akár a kiskereszttel való deko-
rálásukra sem gondolhattak. Sok esetben 
a pályát lezáró elismerés volt a Rend kis-
keresztje, így összességében a végül 
viszonylag sok nagykereszt, illetve kiske-
reszt mellett alig került kiadásra a közép-
kereszt. A tulajdonosok között nagy 
számban találhatók országos főméltósá-
gok, a legfelsőbb állami hivatalnokok, a 
diplomáciai kar képviselői. A dualista 
időszakban miniszterelnök, miniszterek, 
az Országgyűlés tisztségviselői, a jogász 
elit is gyakran szerepelt a kitüntetettek 
között, és ritkaságnak számított a kato-
nák kitüntetése a Szent István-renddel. 
Ezekben az esetekben is többnyire olyan 
személyekről volt szó, akik valamilyen 
polgári jellegű méltóságot (pl. helytartó) 
is betöltöttek. Egyházi részről a különféle 
(fő)méltóságok – közöttük nem csupán a 
római katolikus egyház képviselői – vol-
tak a kitüntettek. A 19. század közepétől 
kezdődően a magyar tudományos, kul-
turális, művészeti élet legjelesebbjei let-
tek a kiskereszt kitüntetettjei. Különösen 
a 19. század elejétől vált egyre gyakoribbá 

A Szent István-rend története 
és jelentősége
szöveg: Pandula Attila egyetemi tanár, a fotókat összeállította: Demeter Márton
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az éppen aktuális vezető külföldi szemé-
lyiségek Szent István-renddel való elis-
merése. Ez szinte minden esetben a Rend 
nagykeresztje volt, mivel ez vált a Biroda-
lom ténylegesen adományozott legmaga-
sabb protokolláris elismerésévé. A kül-
földi rendvitézek között elsősorban ural-
kodók, illetve uralkodóházak tagjai 
szerepeltek. De kitüntettek állam-, illetve 
kormányfőket, minisztereket, diploma-
tákat, főpapokat és esetenként katonákat 
is. A Szent István-rendnek (1764–1945 
között) összesen mintegy 1700 kitünte-
tettje volt. Néhány olyan személyiség is 
akadt, aki pályája során a Rend mindhá-
rom osztályát megkapta. Példának álljon 
itt néhány név az elismertek közül: báró 
Fejérváry Géza ezredes, a Magyar királyi 
Honvédelmi Minisztérium államtitkára 
1875-ben kapta meg a kiskeresztet, 1882-
ben vezérőrnagyként és államtitkárként 
lett középkeresztes. 1901-ben táborszer-
nagy, magyar honvédelmi miniszter volt, 
amikor a nagykereszttel tüntették ki. 
Ürményi József, a jeles jogász, 1776-ban 
udvari tanácsos és előadó a Magyar 
Udvari Kancelláriánál, amikor a kiske-
resztet kapja, 1776-ban mint személynök 
nyerte el a középkeresztet, és 1808-ban 
országbíróként ismerték el a nagyke-
reszttel. Gróf Tisza István házelnökként 
részesült 1912-ben nagykereszt kitünte-
tésben, 1916-ban pedig „koronázó” 
miniszterelnökként kapott ehhez gyé-
mánt díszítményt. Wekerle Sándor 
magyar királyi miniszterelnök (1907-ben) 
kapta meg a nagykeresztet. Ugyanő 
utolsó miniszterelnöksége idején 1918-
ban nyert ehhez gyémánt díszítményt. 
Gróf Batthyány-Strattmann László, a 

„szegények orvosa” 1910-ben „a közegész-
ségügy és a jótékonyság terén szerzett érde-
mei elismeréséért” kapta meg a kiskeresz-
tet. Báró Drevenyák Ferenc bányataná-
csos és felügyelő (később bányagróf és 
udvari tanácsos) 1802-ben lett kiskeresz-
tes, Jókai Mór író 1878-ban nyerte el a 
kiskeresztet, gróf Kálnoky Gusztáv cs. és 
kir. közös külügyminiszter pedig 1883-
ban a nagykeresztet. Kruesz Kriszosztom 
pannonhalmi bencés főapát 1869-ben 
kapta meg a kiskeresztet, gróf Mailáth 
Antal magyar udvari kancellár 1841-ben 
nagykeresztet kapott. Mártonffy József 
erdélyi római katolikus megyés püspököt 
1810-ben tüntették ki a középkereszttel. 
Báró Mecséry Károly helytartó 1869-ben 
nagykeresztet, gróf Nemes Antal rendkí-
vüli követ- és meghatalmazott miniszter 
1913-ban középkeresztben részesült. Gróf 
Pálffy András ezredest 1877-ben tüntet-
ték ki kiskereszttel. Putnik Mojzes karló-
cai, ortodox, szerb metropolita 1782-ben 
lett középkeresztes, Szinyei Merse Pál 
festőművész, az Országos Képzőművé-
szeti Főiskola igazgatója „a festőművészet 
terén szerzett érdemei elismeréseül” kapta 
meg 1912-ben a kiskeresztet. A Szent  
István-rend „Lajtán túli” kitüntetettjei 
közül is említenék néhányat: Báró  
Bolfras Artúr vezérezredes, az Uralkodó 
Katonai Irodájának főnöke 1892-ben 
kapta meg a Rend középkeresztjét,  
1912-ben pedig nagykeresztes lett. Gróf 
Gaisruck Kajetán bíboros, milánói érsek 
1832-ben, báró Haynau Gyula táborszer-
nagy 1850-ben kapott nagykeresztet. 
Báró Lebzelten-Collenbach Ferenc állam-
tanácsos 1849-ben nyerte el a középke-
resztet. Wohlleben István, bécsi polgár-

mestert 1808-ban ismerték el a kiske-
reszttel. Az eddig felsoroltakon kívül 
néhány érdekes külföldi kitüntetett is 
említést érdemel, például Abdul Medzsid 
török szultán, aki 1856-ban nyerte el a 
nagykeresztet a gyémánt díszítménnyel. 
Herceg Bismarck-Schönhausen Ottó 
porosz királyi miniszterelnökként 1864-ben 
lett nagykeresztes, 1872-ben pedig a Német 
Birodalom kancellárjaként kapta meg 
ehhez a gyémánt díszítményt. Diaz Porfirio, 
a Mexikói Köztársaság elnöke 1901-ben 
kapta meg a nagykeresztet, herceg  
Obolensky orosz császári ezredes, főhadse-
géd 1814-ben lett kiskeresztes. Bonaparte 
Napóleon francia császár is megkapta a 
Rend nagykeresztjét 1809-ben. Van Praet 
Gyulát, a belga királyi ház miniszterét 1849-
ben ismerték el a középkereszttel. 
Közel két évszázados történelme után 
a Szent István-rend az 1918-as össze-
omlást követően megszűnt, tényle-
ges megújítására csak 1938. augusz-
tus 20-án került sor. Ettől kezdődően  
Horthy Miklós kormányzó volt a nagy-
mester, aki a rendi inszigniákat is 
viselte. 1944-ig öt nagykeresztet (két bel-
földi és három külföldi) és egy (belföldi) 
középkeresztet adtak ki. Gróf Teleki Pál 
magyar királyi miniszterelnök a kora-
beli revízió körüli érdemekért kapott 
1940-ben nagykeresztet. Ezután 1945-
ben újra megszűnt a nagy múltú Rend. 
A Magyarország címerének és zászla-
jának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. új 
törvénnyel revízióra került az állami 
kitüntetési rendszer, ennek keretében 
legnagyobb állami elismerésként meg-
újításra került a Szent István-rend is.  ■ 

eGy eLSő ViLÁGHÁboRÚ 
iDőSzAkÁbóL 

SzÁRMAzó  kiADVÁny 
SzÍnezett oLDALAi 

A RenD küLönböző  
oSztÁLyzAtAiVAL 

A RenD eReDeti 
ALAPSzAbÁLyÁnAk 
eGyik MetSzete A 

RenDJeLVényekkeL

SiMoR JÁnoS bÍboRoS 
A RenD CSiLLAGÁVAL
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A MEFS komoly szakmai súlyt kapott 
és lehetőséget arra, hogy maga jelölje ki 
az általa jónak tartott irányt, amerre a 
későbbiekben haladni kíván. Feladata 
lesz a jövőben a felsőoktatási és diáksport 
szakmai szervezetei közötti együttmű-
ködés koordinálása, valamint felkérést 
kapott a kormány részéről egy tízéves 
fejlesztési koncepció és szakmai prog-
ram kidolgozására is. A felsőoktatásban 
a sport fokozatosan egyre inkább hát-
térbe szorult a rendszerváltás óta eltelt 
időszakban, pedig nagy szükség van rá 
a fiatalok egészségének megőrzéséhez. 
„Egy sajnálatosan leépült rendszert kell a 
mai társadalmi követelményekhez igazított 
szolgáltatási szerkezettel, szakmai (kiemel-
ten testnevelői, szakedzői, sportmenedzseri) 
erőforrásokkal és az igények kiszolgálására 
alkalmas létesítményparkkal újjáépíteni. A 
nagyobb felsőoktatási központoknál sport-
centrum-jellegű – integrált szolgáltatások-
kal bíró, a hallgatói testnevelés, az amatőr 
sporttevékenység és a felsőoktatás verseny-
sportjának igényeit is kiszolgáló – létesít-
mény-fejlesztésekre van szükség” – mondta 
lapunk megkeresésére Czene Attila spor-
tért felelős államtitkár. A felsőoktatásban 
a sportnak nemcsak egészségmegőrző és 
-javító szerepe van. A versenysport újra-
élesztésével segít az oktatási intézmé-
nyek presztízsének növelésében, ezáltal 
javítja a beiskolázási statisztikákat és 
segít a partnerségi kapcsolatok kiépítésé-

ben is. A nagyobb oktatási központoknál 
sportcentrumok építésére van szükség, 
amelyek egyszerre tudják kiszolgálni a 
felsőoktatás versenysportjának igényeit, 
a hallgatói testnevelést, és alkalmasak az 
amatőr sporttevékenység befogadására 
is. A kisebb főiskolák sportlétesítményeit 
úgy kell kialakítani, hogy a körzetébe eső 
egyéb oktatási intézmények igényeit is ki 
tudják szolgálni. „Az államnak természe-
tesen kezdeményező szerepet kell vállalnia 
a fejlesztések támogatásában. A jogszabályi 
módosításoknak köszönhetően a látvány-
csapatsportokat támogató forrásokat 
igénybe veheti a felsőoktatás sportja is, ami 
az eszköz- és sportfelszerelés-beszerzések 
mellett adókedvezményekkel ösztönzi az 
infrastruktúra-fejlesztést” – magyarázta 
Czene Attila. A hosszú távú elképzelések 
megvalósulására a 2011 decemberében 
elfogadott Sporttörvény ad lehetőséget. 
„Az új sporttörvény biztosítja, hogy a civil 
ernyőszervezetként működő MOB szak-
mai tagozatai között a főiskolai-egyetemi 
sport képviselete törvényi szinten garan-
tált legyen, vagyis a felsőoktatási sportért 
is felelős szakmai tagozat alelnöki szinten 
képviseltesse magát a MOB elnökségében. 
A következő lépés a MEFS új funkcióihoz 
igazított szervezetének felépítése, és a felső-
oktatás területén a sport és az egészségvéde-
lem céljaira összpontosító fejlesztések elin-
dítása, amely feladatok kétségkívül komoly 
erőfeszítéseket igényelnek. Az új Sporttör-

vény, amellett, hogy módosított preambu-
lumában a sporthoz való jog legfontosabb 
területei között külön kiemeli a felsőokta-
tási sportot, rendelkezik a MOB felsőok-
tatási sporttal kapcsolatos országos köz-
feladatairól is” – emelte ki Czene Attila. 
Mivel a Sporttörvény értelmében a MOB 
a magyar sportszakmai életet irányító 
egyetlen köztestület, a MEFS-nek ahhoz, 
hogy a törvényben biztosított lehetősé-
gével élni tudjon és MOB-tagként alel-
nöki szinten országos sportszövetségi 
státusa lehessen, be kellett tagozódnia 
az új rendszerbe. Ennek a sportszak-
mai irányvonalnak a megerősítéséhez 
alapszabály-módosításra volt szükség. A 
közgyűlés elfogadta a nagyobb szakmai 
súly és nagyobb felelősség lehetőségét, és 
egyhangúan az alapszabály megváltoz-
tatása mellett döntött. Ezzel a lépéssel a 
jövőben a MEFS MOB-tagként javaslatot 
tehet az állami források felhasználására, 
valamint közreműködhet az elszámolá-
sokban is, így valósággá válhat, amit az 
olimpiai bajnoki címmel is büszkélkedő 
államtitkár szorgalmazott, azaz hang-
súlyosabb szerepet kaphat majd a sport 
a felsőoktatásban. A közvetlen költség-
vetési források mellett a felsőoktatási 
támogatásban újabb lehetőség nyílik az 
adókedvezményekkel ösztönzött közve-
tett állami támogatások által, amiket a 
sportszervezeteken keresztül érhetnek 
majd el az intézmények.  ■

sportosabb felsőoktatás
szöveg: őrfi József

Alapszabály-módosítást fogadott el a meFs, teljes nevén a magyar egyetemi-

Főiskolai sportszövetség, így az új sporttörvénynek köszönhetően a magyar 

olimpiai bizottság (mob) rendes tagjává válhat.
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A sport is szolgáltatás, amit a Magyary-
program szellemiségét felvállaló állam 
biztosít a dolgozóinak. „A KIM szeretne 
példát mutatni mindenkinek a teljes értékű 
munkavégzés területén. A kormánytisztvi-
selőnek fontos, hogy a folyamatos elvárások 
mellett lehetősége legyen kikapcsolódásra 
is, és ezzel esélye az egészségesebb életre” 

– mondta lapunk megkeresésére Baka 
Levente, a Kancellária Sportegyesület 
vezetője. 
Az egyesület célja, hogy teljes körű 
sportolási lehetőséget biztosítson a 
minisztériumban és háttérintézménye-
iben dolgozó kormánytisztviselők és 
hozzátartozóik számára. „Már most is 
van lehetőség az egyesület keretein belül 

focizni, kosárlabdázni, teniszezni, aszta-
liteniszezni, tornázni, testépíteni, úszni, 
tekézni, vitorlázni és egyéb vízi sportokat 
űzni. Nyitottak vagyunk minden olyan 
kezdeményezésre, ami a sporttal, mozgás-
sal kapcsolatos. Nemrég megkerestek kol-
légák, hogy szeretnének barlangászni, hát 
szervezünk majd ilyen túrákat is” – nyilat-
kozta a sportvezető. Tervben van az emlí-
tetteken kívül kerékpáros és gyalogtúra, 
sőt röplabda szakosztály létrehozása is. 
Az egyesület két saját teremmel is ren-
delkezik (Báthory u. 10. és 12.), amelyek 
délután fél öttől este nyolcig-kilencig 
nyitva állnak, amíg csak érdeklődő van. 
Előre kiadott órarendnek megfelelően, 
oktatók jelenlétében itt van lehetőség 

például női tornára, jógára. A pingpong-
asztalok előre foglaltak, így tervezik újak 
beszerzését is, hogy kielégítsék a meg-
növekedett igényeket. A tagság szeretne 
közösségi klubot kialakítani, ahol méltó 
helyre kerülnének az egyesület által szer-
zett kupák és oklevelek.
A szakosztályok által szervezett napi 
sportolási lehetőségeken túl három nagy 
rendezvény megszervezése is az egyesület 
érdeme. Tavaly nyáron nagy sikere volt a 
„Kormánytisztviselői családi nap” néven 
meghirdetett sportnapnak, amelyen 
közel ezren vettek részt. A sportos prog-
ramokon túl közösségépítő szerepe is volt 
az eseménynek, a családosok számára 
pedig kellemes kikapcsolódást jelentett 

sporttal teljesebb az élet
szöveg: őrfi József, fotó: depositphotos

mára több száz aktív sportolója van a Kim sportegyesületének, a Kancellária se-

nek. A kormányváltáskor mindössze hét bejegyzett taggal büszkélkedő egye-

sület népszerűsége és ismertsége egyre terjed. Az egyesületet még 1999-ben 

alapította stumpf istván miniszter, hogy a miniszterelnöki hivatal munkatársai 

számára biztosítsa a sportolási lehetőséget.ezt a bő évtizedes múlttal rendel-

kező szervezetet támasztotta fel újra a Kim.
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a Balaton-parti jó levegő. A kormány-
tisztviselői nap legnagyobb érdeklődésre 
számot tartó eseménye természetesen a 
Közigazgatási Futballkupa volt. A győze-
lemért járó vándorkupát végül a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium szerezte meg. 
Ugyanezen ötlet alapján rendezik meg 
idén márciusban a Tavaszi Kupa, illetve 
tél végén a Mikulás Kupa, ahol a minisz-
tériumi dolgozók ismét összemérhetik 
erejüket a különféle sportágakban az 
ELMŰ sporttelepén. Az egyesület tag-
sága mindemellett számos egyéb ese-
ményen is aktívan képviselteti magát (pl. 
Parlamenti Maraton). 
A fenti eseményeken túl, Magyar Köz-
igazgatási Liga néven, rendes tavaszi-őszi 
lebonyolítású, minisztériumok közötti 
futballbajnokság is zajlik az egyesület 
társszervezésében.  
A tagok lelkesedése mellett az egyesü-
let anyagi erőforrásai teszik lehetővé a 
különböző események megszervezését, 
a sportolási lehetőségek biztosítását.  
A Kancellária SE költségvetése a minisz-
térium által nyújtott támogatásból, a 
tagdíjakból (ennek összege 5000 Ft/
félév, illetve a családtagoknak 10 000 Ft/
félév) és a pályázati pénzek felhasználá-
sából tevődik össze. Így lehetséges, hogy 
a kupák és trófeák mellett az egyesület 
egyéb ajándékokkal (póló, sportesz-
közök) is motiválja a munkatársakat. 

„Nagy segítség számunkra, hogy a minisz-
térium vezetése felkarolta egyesületünket.” 

– mondta el Baka Levente, akinek mun-
káját egy állandó sportszervező kolléga is 
segíti. A féléves tagdíj mellett befizetett 
5200 forintos havi bérlettel, az „All you 
can move” rekreációs kártyával korlátla-
nul lehet mozogni az ország több mint 
száz különböző pontján működő sport-
létesítményekben is. 
Kérdésünkre, hogy például az NKI 
munkatársai számára is biztosított-e 
a lehetőség, Baka Leventétől pozitív 
válasz érkezett. „Természetesen nyitottak 
vagyunk a háttérintézményekben sportolni 
vágyó kollégák előtt, sőt az alapszabály-
módosítást követően – a megnövekedett 
igényeknek megfelelően – a családtagok 
bevonására is van lehetőség. Törekvésünk, 
hogy az általunk nyújtott szolgáltatások 
elérhetők legyenek a kormányhivatalok-
ban dolgozó munkatársak számára is. A 
szükséges tárgyalásokat ennek érdekében 
megkezdtük. Rendezvényeink meghívóit 
és az események beszámolóit rendszeresen 
közzétesszük a minisztériumok honlap-
jain, illetve az egyesület nemrég létreho-
zott Facebook-oldala is ezt a célt szolgálja 

– mondta Baka Levente. 
A társminisztériumok sportegyesületei-
vel is egyre szorosabb együttműködésre 
törekszenek, a Kancellária SE által üze-
meltetett létesítmények nyitva állnak 

előttük is. Jó a kapcsolat a NEFMI sport-
egyesületének munkatársaival, akikkel 
idén már közösen szervezik a nagyobb 
eseményeket, de a Vidékfejlesztési 
Minisztérium frissen alakult egyesüle-
tével is partneri viszony alakult ki. 
„A sport nemcsak a testi egészséget szolgálja, 
közösségépítő jellege is van. Fontosak ezek 
az élő emberi kapcsolatok, amik a rendez-
vényeinken keresztül alakulhatnak ki. Mi 
magunk is a szervezés során erre törek-
szünk: mindenhol keresünk olyan kollégát, 
aki segít az aktuális rendezvényeink hírét 
tovább terjeszteni. Ha új ötletünk van, őket 
tájékoztatjuk először, így képzeljük a lehe-
tőségek további bővítését is” – vázolta fel 
elképzelését a jövőről a sportvezető. „Sze-
retjük ezt a munkát, szeretjük a sportot, ez 
megkönnyíti a feladatunkat” – mondta 
Baka Levente.  ■
 
további tájékoztatást: patkó esztertől, 
kancellariase@kim.gov.hu,  
ppeszter@mailbox.hu e-mail címeken, 
illetve a 06/20-389-0905  
telefonszámon kaphatnak.
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szép és fájdalmas 
magyar múlt
varga nándor lajos fametszetei
a hősök, szentek, királyok kiállításon
szöveg: Dombrovszky Ádám

Január 2-án, az új Alkotmány 
hatályba lépésének tiszteletére 
nyitották, és augusztus 26-ig 
látható a Magyar Nemzeti galé-
riában az a grandiózus kiállítás, 
amely Hősök, szentek, királyok 
címmel a magyar történelem 
képeit és emlékeit mutatja 
be. Művészetünk legkiválóbb 
alkotásait láthatjuk itt a Him-
nusz és a Szózat hívószavaira 
épülő témák csoportosításban. 
A közismert művek között szá-
mos olyannal is találkozhatnak 
az érdeklődők, amelyek sokáig 
– javarészt politikai okokból 
– nemigen kerültek reflektor-
fénybe. Ilyen természetű adós-
ságunk törlesztése, hogy egy 
nagyszabású kiállításon látható 
végre varga Nándor lajosnak a 
magyar történelem nagy pilla-
natait felölelő, 1934–35-ben 
készült fametszetsorozata, 
amely 1941-ben könyv formá-
jában is megjelent. A 400 pél-
dányból 200 a háború alatt 
megsemmisült. 

A Magyar Múlt 40 lapja „messze a 
múltba: az Ural hegység északi lejtőin 
űzött csodaszarvashoz, az etelközi vér-
szerződéshez, majd a magyar államala-
pításon át Árpád-házi uralkodóink, a 
hunyadiak, a török háborúk, fejedelmeink 
és szabadságharcaink történetein keresz-
tül a magyarság trianoni tragédiájáig 
vezetik az okulni és gyönyörködni vágyó 
szemlélőt” – írja a művész előző évi 100. 
születésnapja és a millecentenárium 
alkalmából a Szabadkéz Kiadó által 
1996-ban új formátumban megjelen-
tetett könyv bevezetőjében Wodianer-
Nemessuri Zoltán.

László Gyula Széchenyi-díjas egyetemi 
tanár ugyanezen kötethez írt ajánlá-
sában Varga Nándort a magyar grafi-
kusművészet kiemelkedő alakjaként 
jellemzi: „Fölényes rajztudása, biztos keze 
a grafikai technikák, közte a fametszet 
meghatározó erejű művelőjévé tették. Ezen 
kívül még kutató ember is volt, aki alaposan 
felkészült egy-egy feladatra.”
A 20. század első felében két grafikus 
nyerte el a londoni királyi rézkarcolók 
tagságát. Az egyik Varga Nándor Lajos 
volt – mondja munkásságának kutatója, 
Zsákovics Ferenc. 
A Magyar Nemzeti Galéria művészet-
történésze szerint is legnagyobb 20. szá-
zadi grafikusaink sorába tartozik. Varga 
Nándor Lajos átkötő alakja a század 
művészetének. A húszas és a hatvanas 
évek grafikai aranykorát kapcsolja össze. 
Mint művész, művészpedagógus is rend-
kívül nagy hatással volt a két világháború 

közti sokszorosított grafikára. Sokoldalú 
alkotó volt, grafikai technikákban, de 
festőként is. Művészeti íróként is nevet 
szerzett. Több grafikával kapcsolatos 
kötete jelent meg, ő is nyomtatta őket, és 
esztétikai fejtegetései is napvilágot lát-
tak. A tanítványai megpróbálták tovább 
vinni azt, amit tőle tanultak, és ’48 után, 
amikor menesztették a főiskoláról, a fiatal 
generáció nem felejtette el: eljártak hozzá 
tanulni. Művészek, művészettörténészek 
a mai napig olvassák tanulmányait.

DöntéS A „SzAbADSÁG éS eGyenLőSéG! 
teStVéRiSéG!” JeGyében

VéRSzeRzőDéS. nAGy LéPéS A neMzetté VÁLÁS ÚtJÁn

1941-ben könyV foRMÁJÁbAn iS  
MeGJeLent
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Munkásságából kiemelkedik a Magyar Múlt 
sorozat, már csak enciklopédikusságával, 
monumentalitásával is. Nem volt ehhez 
hasonló hazai törekvés a grafikában, hogy 
ezer év magyar történelmét próbálja meg 
valaki egyfajta kézikönyvként a diákok elé 
tárni. Ha korábban születik e mű, akkor 
valószínűleg nagyobb hatása lehetett volna. 
Hiszen ha a húszas évek elején lát napvilágot, 
valószínűleg kultúrpolitikai elv lett volna, 
hogy kerüljön minden iskolás kezébe…, s 
talán szélesebb körben válik ismertté. 
Ez a negyvenlapos sorozat egy monstre 
vállalkozás. Varga Nándor a magyar tör-
ténelemről vázolta fel a saját elképzelését. 
Kiválasztotta azokat a történelmi esemé-
nyeket, amelyeket meg kívánt jeleníteni. 
Egy archaizáló sorozatot hozott létre, de 
úgy, hogy a Tanácsköztársaság-képben 
még az avantgárd tekintetében is archa-
izált. Azt gondolta, hogy azt a kort ez a 
technika jellemezheti adekvát módon. 

Nem a stílusegység uralja a sorozatot. A 
technika az, ami természetesen össze-
fogja. Vannak leíróbb jellegűek, vannak 
montázstechnikára építő lapok is. Szög-
letességével, modernebb felfogásával már 
az avantgárdot is meg akarja jeleníteni.
Sajnos, technikai okokból egyszerre 
csak húsz lap látható a Magyar Nemzeti 
Galéria folyosóján. Nemcsak a helyszűke 
miatt, hanem azért is, mert a nyolchóna-
pos kiállítás alatt még fényvédő üveggel 
is sokat romlana a metszetek állapota. 
Így a rendezői elképzelés szerint félidő-
ben cserélni fogják a bemutatott lapokat.
De reményeink szerint így is sokan 
látják majd a fametszeteket augusztus 
végéig, s talán egyszer megvalósulhat 
az a sokak által dédelgetett elképzelés 
is, hogy az iskolák tantermeinek falán 
kifüggesztve a kisdiákokhoz is közel 
kerülnének a szép és fájdalmas magyar 
múlt képei.  ■

A tiLtott KöNyv 

gyermekkoromban nem volt tudomá-

som sem a magyar múlt fametszetes 

sorozatról, sem az ebből – édesapám 

által 1941-ben – készített kötetről. A 

könyv indexen volt, a könyvtárakban 

lévő példányokat is el kellett távolítani. 

édesapám 1978-ban halt meg. Utána 

nekiláttam és feltérképeztem a magam 

számára a könyvtárát. gyermekkoromban 

ugyanis nem volt szabad a könyveihez 

hozzányúlni. Az egyik fölső polcon rátalál-

tam erre a könyvre. minthogy még mindig 

a tiltólistán szerepelt, így nem beszéltem 

róla, és nem is mutattam meg másnak.

• érdekes történet a Képzőművészeti Fő-

iskola könyvtárában lévő példány sorsa. 

édesapám 1931 és 1948 között a magyar 

Királyi Képzőművészeti Főiskola tanára, 

majd a grafikai tanszék vezetője 1948-as 

kényszernyugdíjazásáig. A fordulat éve 

után a könyvtárakat is ellenőrizték, hogy 

a nem kívánatos könyveket eltávolítsák. 

A főiskolai könyvtárból ekkor csak (!) a 

magyar múlt című kötetet szedették ki 

a gyűjteményből. A közelmúltban, pár 

évvel ezelőtt viszont a könyvtár vissza-

kapta az elkobzott példányt (blaskóné 

majkó Katalin a főiskola – illetve most 

már egyetem – könyvtárvezetőjének 

szíves közlése). 

• A magyar múlt fametszetes sorozatot 

édesapám születésének 100. évfordu-

lója alkalmából, 1995-ben a vármegye 

galériában bemutatták. 

• A magyar Nemzeti galéria néhány 

évvel ezelőtt az egész sorozatot meg-

vásárolta.

A sorozat a magyar Nemzeti galériában 

2009-ben a Párbeszéd fekete-fehérben. 

Lengyel és magyar grafika 1918–1939 

című kiállítás kamarakiállításaként volt 

látható.

varga Lea

SzAbADSÁGküzDeLMeink kieMeLkeDő HőSe

A MAGyAR töRténeLeM LeGnAGyobb HADVezéRe
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Az idézetet Kahil Gibrantól kölcsönöztem, és 
biztosan tudom, hogy választásomhoz azok szá-
mára, akik ismerik Hrivnák Tündét, nem kell 
különösebb magyarázatot fűznöm. Az alábbi 
néhány sort azok kedvéért írom, akik még nem 
találkoztak vele. 
Tünde a ruhák világába született, mindig is 
tudta, hogy felnőttként magyar motívumokkal 
díszített ruhákat szeretne tervezni. A gyermek-
korban megálmodott munka hivatássá lett. A 
tervező szavaival: „Nincs annál fontosabb, mint-
hogy az ember azzal tölti az életét, hogy másoknak 
örömet szerez.” Mindannyian, akiknek terve-
zett már ruhát, egybehangzóan állítják, hogy a 
designer ruháival ki tudja fejezni  személyisé-
güket. Polyák Lilla szerint „Tündében megvan a 
képesség, hogy annyira rá tud hangolódni a másik 
emberre, mitől egyszer csak úgy érzem, bennem 
kezd el gondolkodni, én motiválom a ruhadara-
bokat.”

egyéniség és elegancia – by me
Hrivnák Tündét pályájának kezdetétől foglalkoz-
tatja a kérdés, hogyan lehetne a gazdag és értékes 
népi motívumvilágot az aktuális divattrendekkel 
ötvözni úgy, hogy azt végül hordható, egyéni és 
egyben elegáns magyar viseletként meg is vásárol-
ják. Hamar rátalált saját hangjára, megteremtve 
a By Me kollekcióját. Védjegyévé váltak a kézzel 

hímzett magyar motívumok, 
letisztult, örök darabjait egy-
egy Békés megyei díszítmény-
nyel tette izgalmassá. A hímzések 
alkalmazásával nem titkolt szándéka érté-
keink megőrzése, a kézműves manufaktúra 
jelentőségének átadása és megismertetése a 
jövő nemzedékkel. 

Kalocsai kollekció – ötlet és 
megvalósítás
Ruháira felfigyelt Kalocsa polgármestere, Török 
Ferenc, és megbízta egy különleges 21. századi 
kalocsai kollekció tervezésével. Tünde öröm-
mel vállalta a feladatot. Első lépésként – mivel 
tudta, hogy munkája csak akkor lehet hiteles, 
ha e motívumok szellemisége, eszmeisége is 
visszaköszön a ruhákon – elutazott Kalocsára, 
hogy megismerje a hagyomány őrzőinek véle-
ményét is. 
Ekkoriban történt, hogy az Hugo Boss és a 
McLaren csapatának harmincéves együttmű-
ködése alkalmából meghirdetett designver-
seny pályázatát Kalmár István kalocsai mintás 
overallja nyerte. (Az overallt egyébként Lewis 
Hamilton brit Forma–1-es pilóta viselte az idei 
Magyar Nagydíj időmérő edzésén, Jenson But-
ton pedig a szezonzáró Brazil GP-n.) Kalmár 
István mintaválasztása azonban nem bizonyult 

egy szál a szívből
szöveg: nagy Ágnes, fotó: kőhalmi Péter

„Úgy szőni gyolcsot, hogy a szálat a szívedből húzod, mintha azt a gyolcsot 
az viselné majd, akit szeretsz.”  (Kahil Gibran)
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hitelesnek, ezért döntött úgy Török Ferenc, 
hogy a két autóversenyző kapjon eredeti 
motívumokkal díszített serleget, a barát-
nők számára pedig Tünde tervezett bole-
rót. Így született meg a By Me Spicy első 
darabja. A bolerón – éppúgy, mint a kol-
lekció többi darabján – együtt dolgozott 
Tünde és Török Ferenc. A tervező által – a 
szabásvonalakhoz illeszkedő – kijelölt for-
mát a polgármester rajzolta tele minták-
kal, töltötte ki motívumokkal. „Úgy vélem, 
hogy az általunk oly nagy becsben tartott, 
világszerte ismert népművészeti minta 
modern korba való átültetésével továbbra is 
sokat tehetünk kulturális identitásunk meg-
őrzéséért, a kalocsai népművészet fennmara-
dásáért, valamint Magyarország jó hírének 
öregbítéséért.”

by me spicy
A designer a ruhákhoz minőségi és ter-
mészetes anyagokat választott, a tiszta 
selyemsantungból, pamutbársonyból 
varrt elegáns ruhákra Kalocsán kerül-
tek rá a hímzések. Az egyedi aprólékos 
díszek, a minőségi anyagok, a természe-
tes vonalvezetés különleges kollekciót 

eredményezett. A ruhák fekete és bézs 
kombinációján remekül mutat az ellen-
tétes színű hímzés. Az összhang nem 
véletlen, hisz Tünde számára rendkívül 
fontos volt, hogy a hímzéseket a ruhák 
szabásvonalához igazítsa, ezek nem csu-
pán utólagos rátétek. A kollekció legtöbb 
darabján egyszínű fehér, illetve fekete, 
fekete-piros színű a hímzés, amellyel a 
divattervezőnő a régebbi időkben hasz-
nált ókalocsai hímzés világához nyúlt 
vissza. A kalocsai virágok csak a har-
mincas évektől olyan színesek, ahogyan 
azt ma ismerjük, a most készülő tavaszi-
nyári kollekcióban egyébként már ezek 
köszönnek vissza. 
A tervezőt a napokban kereste fel a 
Matyó Szövetség, reméljük, hogy hama-
rosan egy újabb sikeres kollekció kapcsán 
beszélgethetünk.  ■

A by Me SPiCy koLLekCió VéDnökSéGét, néP-

SzeRűSÍtéSét Czene-bÁnHiDi PetRA nÍVóDÍJAS 

tÁnCMűVéSz VÁLLALtA, Aki A teRVezőnő eLőző, 

békéS MeGyei MotÍVuMokkAL DÍSzÍtett DARAb-

JAit iS SzÍVeSen ViSeLi. 

 

„A MAgyAR MoTívuMoK fINoMSágA HozzáJáRul 

A RuHáK KülöNlEgESSégéHEz; úgy IS vISElHE-

TüNK ElEgáNS RuHáT, Hogy KözbEN MEgMuTAT-

JuK, KIK vAgyuNK éS HoNNAN JöTTüNK.” 
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A maják és az aztékok a kakaófát az iste-
nek fájának, gyümölcsét az istenek aján-
dékának tartották, hitvilágukat tükrözi 
a 18. században élt svéd botanikus, Linné 
elnevezése is, aki a fát Theobroma cacao 
(a theobroma jelentése: istenek táplá-
léka) névvel illette. Az indián istenek 
bizonyára nem néznék jó szemmel, hogy 
manapság a világ kakaótermésének 90 
százalékából úgynevezett ipari csokoládé 
készül, melyben a kakaó valódi ízét min-
denáron igyekeznek elleplezni vaníliával, 
cukorral, növényi zsiradékkal és egyéb 
adalékanyagokkal, pedig ezzel éppen a 
varázslatot, a csodát űzik el. 

bean to bar  
(kakaóbabtól a tábláig)
Az ültetvényesek közül többen is készí-
tenek maguknak csokoládét. A leszü-
retelt, még nedves kakaóbabot először 
négy-nyolc napon át fermentálják, vagyis 
farudakra fektetett banánlevelekre hal-
mozzák, majd gondosan betakarják 

banánlevelekkel úgy, hogy az eső ne szivá-
roghasson be. A másik elterjedt módszer 
szerint fedett helyen nyitott faládákban 
tartják a kakaóbabot, a láda oldalát és 
alját kilyuggatják, hogy a folyamat során 
szivárgó nedvek eltávozhassanak. A friss 
termésben jelenlévő mikroorganizmusok 
hatására megindul az erjedés, különféle 
értékes aromák termelődnek, melyek a 
kakaó jellegzetes savas ízét adják. A fer-
mentáció végét a magok barnássá színe-
ződése, a héj meglazulása jelzi. Ekkor a 
napon szétteregetett magokat öt-hét 
napig szárítják, hogy víztartalmuk 7 szá-
zalék alá csökkentsék. Végül a kiszárított 
kakaóbabot megpörkölik, majd héjától 
megtisztítva alulról melegített kőlapon 
egy hosszúkás kődarab segítségével szét-
dörzsölik, masszává gyúrják. A kakaó-
masszát hideg vízzel habosra keverik, 
esetleg egy kevés kukoricaliszttel dúsítják 
és – ha kedvük tartja – fűszerezhetik is. 
Az igazán finom kézműves csokoládék is 
nagyon hasonló módon készülnek. 

Hét éve működik a Soroksári úti malom-
udvar öreg gyárépületében a Rózsavölgyi 
Csokoládé műhelye. Kézműves csokoládék 
és bonbonok készülnek itt, nyugodtan 
mondhatjuk, hogy magyar csokoládék, 
hiszen a Venezuelából érkező – még a 
termőterületen fermentált és kiszárított 
– kakaóbabot itthon dolgozzák fel. Pörkö-
lés után hámozzák, majd töretté zúzzák. 
A kakaóbab kíméletes feldolgozása során 
nyert masszát a Rózsavölgyi Csokoládénál 
csak bio nádcukorral keverik. A konsíro-
zás vagy gyúrókeverés során 40-50 ℃-on 
meghatározott ideig keverik a masszát, 
hogy végül fényes és roppanós csokolá-
dét nyerjenek. Temperálással (bizonyos 
hőfokra melegítés utáni hűtéssel) átala-
kul a kakaóvaj kristályszerkezete, olvadási 
hőmérséklete 30 ℃  körül stabilizálódik, 
ettől olvad olyan selymesen a szánkban.  
A kész csokoládé nem tartalmaz sem-
miféle adalékanyagot, előállításuk során 
nem használnak tartósítószert, mestersé-
ges színezéket, aromát vagy ételfestéket. 

Az istenek 
ajándéka

szöveg: nagy Ágnes
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A végeredményről pedig elmondhatjuk, 
hogy a jóféle alapanyagnak és a kíméletes 
pörkölésnek köszönhetően ezek a csokolá-
dék erőteljesen kakaóbab ízűek. Bonbon-
jaikhoz is saját csokoládéikat használják, 
így ezekben a termékekben is jól érezhető 
a kakaóbab íze és illata.

A csokoládékészítés 
iskolája
Katalin grafikusnak tanult, akkor még úgy 
gondolta animációsfilm-rendezőnek szüle-
tett, de néhány szakmában töltött év után 
egyre inkább érezte, hogy még nem találta 
meg az igazit. Kereste, hol tudna valami 
értékeset alkotni, majd egy francia nyelvű 
könyvet olvasva felsejlett a csokoládé ötlete, 
finom, egészséges étcsokoládét akart készí-
teni, mert azt itthon sehol nem talált. Elin-
dult hát szerencsét próbálni, megkeresni a 
varázslatos, az igazi csokoládét. 
Érthető módon Párizsba vágyott, ahol 
Lionel Gauvainnál megismerte az ala-
pokat, különösen a bonbonkészítés és 
a ganache-technika (csokoládé, tejszín 
és vaj keveréke) rejtelmeibe avatta be a 
francia mester. 
Katalin útja Franciaország után az olasz 
Roberto Catinari műhelyébe vezetett, 
ahol a mandulás-mogyorós tejcsokoládé 
és a praliné volt terítéken, sőt, nála leste 
el a rozsdás kacatok csokoládéból való 
készítésének ötletét, melyet Catinari 
is még inaskorában tanult svájci mes-
terétől, hiszen Svájcban szokás szeren-
csehozó rozsdás holmikat ajándékozni 
egymásnak szilveszterkor. Majd San 
Fransiscóban, Michael Recchiutinál aki 
a karamell körül forgott a világ. Amíg 
Katalin kitanulta a mesterség fortélyait, 
addig férje Venezuelában ismerkedett 

ültetvényesekkel, és 
kóstolta sorra a külön-
böző kakaóbabokat, 
míg kiválasztotta a 
gyümölcsös Caranerót, Trincherast, 
Porcelanát. Katalin azt is elárulta, hogy 
ezekért a minőségi babokért – mivel 
nincs belőlük sok – igazi harc dúl a világ 
kézműves műhelyei között. 

Csokoládéakadémia
A londoni Academy of Chocolate 2005 óta 
működik, fővédnöke Michel Roux francia 
szakács, aki Bray városában vezeti három 
Michelin-csillagos legendás éttermét. A 
Csokoládéakadémia célja az igazi csoko-
ládék megismertetése a nagyközönséggel, 
hogy aztán mindenki maga dönthesse el, 
mit választ. Meggyőződésük szerint csak 
kevés csokoládégyártó tartja szem előtt, 
hogy a kakaóbabból nyert alapanyag önma-
gában is gyümölcsös, amelynek nemes aro-
máit érvényre kell juttatni. A 2009-ben 
rendezett versenyre már a Rózsavölgyi 
Csokoládé is sikerrel nevezett, hiszen az 
ezüst- és a bronzérmet is bonbonja nyerte 
(az ancho-chilis és meggypálinka-málnás). 
A 2011-es versenyen pedig a Bean to Bar – 
Best Dark Bar kategóriában ezüstérmet 
kapott a Trincheras 70 százalékos és bronz-
érmet a Porcelana 71 százalékos csokoládé-
juk. Ganache kategóriában is ezüstérmet 
nyert a barack-passió bonbon. 
Végezetül a csomagolásról is szót kell 
ejtenünk, hiszen azt szintén ezüstérem-
mel díjazták a rangos versenyen. Nem 
nehéz kitalálni, hogy a dobozok és papí-
rok is Katalin tervei alapján nyerték el 
végső formájukat, aki minden módon 
arra törekszik, hogy a csokoládé ne csak 
íz-, hanem esztétikai élmény is legyen.  ■ fo

tó
: 
b

o
tá

r 
G

e
g

e
ly



66

|| Közízlés   

Frizura az irodában
szöveg: bárdos zita, szakmai konzulens: Szépvilág extra Magazin

hosszÚKás ARC: jellemzője a magas 

homlok. lényeges, hogy széles-

séget kölcsönözzünk az arcnak. 

a laza hullámok kiegyensúlyozzák 

ezt a típust. kerülni kell a hátrafé-

sült hajat, a hosszú sima frizurát. 

helyette inkább a frufrut válasszuk 

és előnyös a rövid frizura is. 

ováLis ARC: általában a hegyes áll és 

keskeny homlok jellemzi. a rövid 

haj esetében előnyös, ha néhány 

fürtöt a homlokba és a halántékra 

fésülünk, így eltakarhatjuk az arc 

felső csúcsát.

szögLetes ARC: a homlok széles, 

éles vonalú, kicsit nagyobb az orr 

és a fül. a keményebb vonások 

miatt a geometrikus formákat és 

a merev választékokat felejtsük 

el, és bizony ebben az esetben a 

tömör frufru nem ajánlott. a laza, 

kócos frizura és a hátrafésült fazon 

azonban jól illik ehhez az alkathoz. 

KeReK ARC: széles homlok, széles áll-

csont jellemzi, amikor a homlok 

és az áll közötti távolság nagyjá-

ból megegyezik a két orca közötti 

távolsággal. javasolható, hogy 

széles tincseket fésüljünk az 

arcunkba, de a rövidre vágott frufru 

is igen előnyös lehet. a választék 

nyugodtan lehet középen, de pél-

dául a hátrasimított haj nem áll jól 

ez esetben, így azt kerüljük el.

KiUgRó oRRNáL előnyös a lágy, hullá-

mos frizura. 

hegyes áLL esetén az áll közelében 

kiszélesedő frizurát csináltassunk. 

ALACsoNy homLoKNáL ajánlatos a 

puhított vagy ritkított frufru.

tÚLságosAN mAgAs homLoK ese-

tében mindenképpen vágassunk 

ritkított fél- vagy teljes frufrut. 

CsAPott áLLNáL göndör vagy eny-

hén hullámos frizura a megfelelő, 

amely az áll vonaláig ér.

eRős voNásoKNáL a laza, dús frizu-

rák állnak jól.

NAgy FüLeK esetében a füleket takaró 

vagy félig takaró hajviseletet szok-

tuk ajánlani.  ■

a divat a frizura esetében is állandó mozgásban 

van, amely szezonról szezonra új formákat, szí-

neket és különféle termékeket kínál. azonban 

mielőtt behódolunk egy-egy új divatirányzatnak, 

érdemes három alapszabállyal tisztában lennünk: 

milyen munkakörben dolgozunk, milyen karak-

terű az arcunk és milyen a hajunk minősége, azaz 

egészségi állapota.

mindenekelőtt csakúgy, mint a ruházatunk meg-

választása esetében meg kell találnunk a saját 

stílusunkhoz, arcunk karakteréhez leginkább illő 

formát és színt, hogy hajviseletünk is  kifejezze 

egyéniségünket és tükrözze az általunk képviselt 

cég értékrendjét.

napjainkban világszerte hódítanak az egyszerű-

ségükben is gyönyörű sima hajzuhatagok, a lágy 

loknik, a kócos hullámok és a dúsra tupírozott, 

félrefésült frizurák, de örök kedvenc a bubifrizura 

is. visszatért a természetesség, és szerencsére a 

melegebb színárnyalatok jellemzik a napi divatot. 

ugyanakkor a természetesnek ható melírcsíkok 

és a festett csillogások is hatásosak és meg-

engedettek még a legszigorúbb munkahelyi 

normák mellett is, amennyiben extrémitást nem 

tartalmaznak.

a divatkövetés mellett fontos a haj egészségé-

nek a megőrzése, amelyre nagy figyelmet kell 

fordítanunk, hiszen a rólunk alkotott összkép 

alapján ítélnek meg minket és bizony hiába a 

divatos és igényes ruházat, a kiváló smink és 

a műgonddal válogatott kiegészítők sora, ha 

hajunk állapota elhanyagolt, az összkép bizony 

siralmas lehet. 

érdemes időnként változtatnunk és kipróbálni 

néhány újdonságot, amely remélhetőleg jó 

értelemben hívja fel a figyelmet személyünkre. 

de mielőtt változtatásra szánjuk magunkat, 

érdemes szakértőtől tájékozódni, hogy arcunk 

formája és karakterjegyei alapján milyen frizura a 

legelőnyösebb számunkra. egy igazi hajszobrász 

szakember mielőtt visszafordíthatatlan változást 

hoz életünkbe, felméri a vendég stílusát, arcvo-

nását, hajának, fejbőrének és lelkének állapotát 

is és úgy tervezi meg a haj formáját. a haj ugyanis 

mindent elmond szavak nélkül is: öröklött infor-

mációkat tárol, és bizony kéretlenül ugyan, de 

tájékoztat mindenkori egészségi állapotunkról. 

a hajdivat tehát egy „perpetuum mobile”, mely 

saját múltjából táplálkozik és időről időre valami 

különleges, izgalmas kreációval áll elő.  

miként korrigálhatjuk arcunk esetleg kevéssé előnyös karakterjegyeit egy jól alkalmazott frizurával?

a frizura túl azon, hogy esztétikus, divatos látványt nyújt, és ideálissá varázsolja az arcformát, egy kis optikai 

csalafintasággal soványabbnak, nyúlánkabbnak tüntetheti fel az alakot.

a hosszú haj viselése a legegyszerűbb módja annak, hogy keskenyítse az arcot, ha pedig lépcsőzetesre 

vágatjuk, még finomabbá teszi az arcvonásokat.

a rövid haj mindig magasabbnak mutatja az alakot, nyújtja a nyakat, valamint az arcra tereli a figyelmet. a rövid 

hajviselet kedvelői arra ügyeljenek, hogy csakis oldalt legyen tépett a frizurájuk! 

a dúsabb, nagyobb terjedelmű haj szélesít, és elvesz picit a magasságból, ugyanakkor a sima, rendezett vagy 

a hátrafésült, lófarokba kötött hajjal ennek az ellenkezőjét érhetjük el.

a természetesen göndör fürtök esetén optikailag úgy vékonyíthatunk az arcélen, ha lépcsőzetesen vágatjuk 

a hosszú tincseket és a formázásához waxot használunk, hogy kevésbé tűnjön dúsnak.fo
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PRogRAm

Nők, szőnyegek, háziipar 
2011. június 24. – 2012. augusztus 26.
Néprajzi múzeum

a kiállítást a Felemelő évszázad orszá-

gos programsorozatához kapcsolódóan 

rendezték, amely a paraszti háztartások-

ban készített szőnyegeket a 19. század 

végi háziipari törekvéseinek tükrében, 

azzal együtt mutatja be. a kiállítás az  

osztrák–magyar monarchia egészét 

elvarázsolt város 
február 1. – március 18.
balassi intézet

róth anikót számos könyv illusztrátora-

ként ismertük meg, köztük például weöres  

sándor: az éjszaka csodái vagy legfris-

sebb munkáját említve lackfi jános: heni 

és a hajmeresztő terv című könyv is raj-

zaival díszítve jelent meg. az elvarázsolt 

város címmel megrendezett kiállításon 

leginkább az elmúlt időszakban készült 

könyvillusztrációit és néhány önálló grafi-

káját tekinthetjük meg. a színekben gaz-

dag, sokunk szívében ott rejtőző mesebeli 

világot idéző képek segítségével buda-

pest új arcát ismerhetik meg a látogatók. 

a tárlat 2012. március 18-ig a hét minden 

napján 8–20 óráig ingyenesen megtekint-

hető a balassi Intézet galériájában.

átható integrációs törekvéseket annak 

soknemzet iségű gazdagságában 

mutatja be: így a máramarosi román, 

bánáti és bácskai szerb, román, sokác és 

bolgár szőnyegek mellett megjelennek 

a székely és bukovinai székely úgyne-

vezett festékes szőnyegek is, érdeke-

sen mutatva a tárgyak sokszínűségét, a 

technikai és funkcionális azonosságokat 

és különbségeket. a kiállítás a néprajzi 

múzeum gazdag gyűjteményéből válo-

gatva mutatja be a 19. század tárgyi 

örökségét, de mutatja az örökség össze-

gyűjtésének folyamatát és az újabb 

átgondolásokat, újabb alkalmazásokat 

is, a kiállítás ardai Ildikó iparművésznő 

szőnyegeivel zárul. alapvetően nők által 

készített tárgyak jelennek meg a tárlaton. 

a kiállítás látványtervezője és rendezői 

szintén nők, és fontos célközönségét is 

a mai nők alkotják. számukra különösen 

vonzó a tárlat, ha érdeklődnek a női sor-

sok, tárgyak, történetek iránt.

berg Judit:
Rumini
magyar színház, budapest

berg judit nagysikerű, 2007-ben a nem-

zetközi gyermekkönyv tanács díjával 

is kitüntetett könyvét, a ruminit állította 

színpadra a budapesti magyar színház. 

a fordulatos, izgalmas, szellemes kaland-

regény a csavargóból hajósinassá lett, 

bátor kisegérről, ruminiről szól. a könyvet 

a svéd astrid lindgren műveihez lehet a 

legjobban hasonlítani. az írónő teljesen 

új, kifejezetten színpadi adaptációra alkal-

mas történetet írt a színház felkérésére, 

és a siker érdekében végig jelen volt a 

próbák alatt. ha gond adódott, a szerző 

már másnapra elvégezte a módosítá-

sokat méhes lászló rendező és divinyi 

réka dramaturg kérésére. a december 2-i 

premier óta teltházzal játszott darabban 

rumini és társai ezúttal ismét nagy bajba 

keverednek. a történetben Ferrit-sziget 

gonosz úrnőjének életveszélyes kelep-

céje várja őket, ahonnét csak fortélyok, 

leleményesség és önfeláldozó bátorság 

révén lehet szabadulni. a gyerekek miatt 

esti előadások nincsenek, délután három-

kor, illetve hétvégenként tizenegy órakor 

lehet megtekinteni az előadást. 

„Az árnyból szőtt lélek”
Petőfi irodalmi múzeum 
2011. szeptember 30. – 2012. április 
2.

ha sietünk, néhány hétig még megtekint-

hetjük tóth árpád születésének 125. évfor-

dulója alkalmából megnyitott emlékkiállítást 

a petőfi Irodalmi múzeumban. a tárlat tóth 

árpád költészetének egyes korszakait emeli 

ki versidézeteken, fotókon, a versek művé-

szi tolmácsolásán hanghordozók segítsé-

gével, valamint eredeti és nemes másolatú 

dokumentumok kiállításán keresztül. a költő 

életében fontos szerepet játszó élettereket 

(debrecen, svédler, tátra), példaképeket 

(az épületszobrász édesapa, tóth andrás, 

ady endre vagy csokonai vitéz mihály) is 

megismerhetjük. tóth árpád költészetébe a 

szín-hang-hangulat érzékeltetésén keresz-

tül nyerünk betekintést. a kiállításon szere-

pet kapnak a költő tanulmányai, műfordítá-

sai, publicisztikája, humoreszkjei, valamint 

sajátkezű rajzai és karikatúrái egyaránt. egy 

multimédiás program segítségével pedig 

bepillantást nyerhetünk a magánélet és az 

irodalmi élet különböző szakaszaiba. 
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KöNyvAJáNLó

szamel Katalin – balázs istván – 
gajduschek györgy – Koi gyula (szerk.)
Az európai Unió tagállamainak
közigazgatása
Complex, budapest, 2011

az európai unió tagállami közigaz-

gatásainak elemzését, pontosabban 

bemutatását megcélzó közel ezerol-

dalas kötet megalkotásában tizenöt 

jeles kutató vett részt. munkájukhoz 

nemcsak a szakirodalmat, hanem tanul-

mányúton szerzett tapasztalataikat is 

felhasználták, amely segítette, hogy a 

könyv a valós állapot megismertetését tartalmazza. 

az így összeállt kutatási eredmények eddig hazánk-

ban nem publikált méretű külföldi országbemutatást 

alkotnak.

a könyv tanulmányai az egységes szempontrendszer 

szerint feltérképezett országtükröket tartalmazzák. 

minden eu-tagállam vizsgálata egy általános jellem-

zéssel kezdődik, amely megadja az ország legfon-

tosabb adatait, rövid közigazgatási történetrajzát. az 

elemzett országokat a kötet jogcsaládonként cso-

portosítja, az angolszásztól, a francia és skandináv 

modellen keresztül a német-kontinentálisig. külön 

fejezetben találhatók a volt szovjet blokk országai. 

a kötet tulajdonképpen pillanatfelvételt készít az 

európai országok közigazgatásáról, nem is tudná 

garantálni tagállami elemzések naprakészen tartását.

a könyv felhasználhatósága széles körű: szakkönyv-

ként és tankönyvként egyaránt érdemes kézbe 

venni. sőt, mivel a kötet egyébként is nagy hang-

súlyt fektet az e-gov szempontokra, így stílszerű, 

hogy napjaink It eszközeire alkalmazható formában 

e-könyvként is forgalomba került.
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március 9., 18.00 – Corvin terem a magyar 

nemzeti rézfúvós kvintett lemezbemutató kon-

certje. műsoron: erkel Ferenc, egressy béni, 

müller józsef, johannes brahms, johann stra-

uss, weiner leó, Farkas antal és Farkas Ferenc 

művei.

március 15., 11.00–17.00 a nemzeti ünnephez 

kapcsolódó szabad- és beltéri programok. 

hagyományőrző huszárok bemutatója, térzene, 

szablyavívás és vitézi életforma bemutatása, 

társasjátékok a gyermekes családok részére.

március 21., 18.00 jeles magyarok európában. messzire szakadt székelyek: orbán balázs, 

teleki sándor és a kossuth-emigráció híres menekültjei. magyarságismereti előadás-

sorozat következő állomása a magyar emlékekért a világban egyesület szervezésében. 

március 22., 19.00 – Corvin terem. iNDUL A mAgyARság házA ÚJ KULtURáLis 

soRozAtA: ReJtőzKöDő KáRPát-meDeNCe CímmeL! eLsőNeK eRDéLy KiNCsei 

mUtAtKozNAK be.

„tánc másképp” – rendhagyó 

bemutatkozásra készül a maros 

művészegyüttes. a táncosok kül-

detéséről, életformájáról tartandó 

beszámoló mellett táncházra és 

beszélgetésre hívjuk vendége-

inket! megtudjuk mit jelent a tán-

cosok, az erdélyi fiatal művészek 

számára az együttes által megfo-

galmazott küldetés.

„egy dallamfoszlányból, táncfigurá-

ból apáink arca és mozdulata sejlik 

föl a jelen színpadán, a megszólalt és táncra perdült élő hagyomány megtartó erejével. elvész, 

aki mindenestől megragad a múltban, és lassú kihalásra ítélt a történelmiségben gyökérte-

lené tett emberi közösség. múlt, jelen és jövendő hármas dimenziójában élünk: nemcsak az 

álmainkat: apáink arcát is magunkkal visszük, a múltnak minden értékteremtő energiáját. e 

szakadatlan folyamatosságban keressük erőnk s eszméink szerint az örök változás és változ-

tatás kedvező módozatait.”

A programokra a belépés díjtalan!
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A kötet célja a 27 EU-tagállam közigazgatási rendszerének komparatív irányultságú bemutatása. E nagy-
volumenű vállalkozás – a benne rejlő összes nehézség ellenére – lehetőséget ad arra, hogy ne csak a köz-
igazgatás valamely részterületéről kaphasson az olvasó információkat, hanem az egyes államok teljes köz-
igazgatási rendszerei saját hazai történelmi és politikai kontextusukban nyerhessenek megvilágítást, s ez
a tárgyalásmód teszi lehetővé a rendszerek egymással való egybevetését, és fejlődési tendenciáik érzékel-
tetését is.

A könyv egységes vázlat alapján dolgozza fel az egyes közigazgatási modellekbe besorolt országok admi-
nisztrációit, – az általános országismereti kurrikulumon, valamint igazgatástörténeti gyökereken túl – ki-
emelten fókuszálva a közigazgatási szervezet; közigazgatási működés, és a közszolgálatot alkotó személyi
állomány problémáinak legjelentősebb kérdéseire. A szervezeti rész bemutatja az adott közigazgatás fel-
építését, beleértve a Kormány, a minisztériumok, és az autonóm, illetve közvetett jelleggel közigazgatási
feladatokat ellátó szervezetek, valamint a helyi önkormányzatok szabályozására vonatkozó legfontosabb
kérdéseket. A közigazgatási működés vizsgálatának középpontjában a közigazgatási eljárás tanulmányozása
áll, kitérve a közigazgatási bíráskodás, valamint az egyéb korrekciót lehetővé tevő intézmények (Számve-
vőszék,Alkotmánybíróság, ombudsman) működési kérdéseire. Mindemellett a szerzők figyelemmel vannak
a változó közigazgatás legújabb kihívásainak bemutatására (elektronikus közigazgatás, adatvédelem).
A közszolgálati jogi rész bemutatja az egyes országok legfőbb személyzetpolitikai célkitűzéseit, az eltérő
köztisztviselő-fogalmakat, továbbá a köztisztviselői jogok és kötelezettségek rendszerét, a kiválasztás,
az illetményrendszer, a képzés és továbbképzés, valamint a nyugdíjkérdés legújabb trendjeit.

A kötet élén álló, a szervezet; a működés; és a személyzet szerepét értékelő három funkcionális tanulmány
legfőbb megállapítása az, hogy a történeti eredetre építő modellképzés a jelenkor közigazgatásainak rend-
szerezésére ma már csak módjával alkalmas, mivel a rendszerképző elemek keverednek az egyes államok
gyakorlatában. A vállalkozás legnagyobb erénye tehát teljeskörűségében, és összehasonlító jellegében 
rejlik, mivel ilyen irányú kutatás még a legfejlettebb közigazgatásokat tömörítő OECD, és IIAS keretei között
sem folyt az elmúlt két évtizedben.A tizenöt szerző harminc tanulmányát bibliográfiák, részletes tartalom-
jegyzék, valamint számos ábra és táblázat teszi még használhatóbbá.

Az Európai Unió 
tagállamainak 
közigazgatása

Szerkesztők

Szamel Katalin – Balázs István
Gajduschek György – Koi Gyula
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